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AVRI(jNACIANVL TÂRZIU DIN �iTAŢIVNEA
ARHEOLOGICĂ CLIMĂVŢI 11, J\/D. ORHEI
de Ilie Borziac şi Theodor Obadi
Observatii generale.

Una dintre cele mai importante probleme ale paleoliticului superior din Europa
este cea a genezei şi evoluţiei in timp şi spaţiu a aurignacianului. Până în prezent nu este
pe deplin lămurită problema provenienţei complexelor timpurii aurignaciene: sunt
autohtone, evoluând din musterianul european, ori sunt venite din Anatolia? Totodată,
nu este conturată cu c�rtitudine pătrunderea comunităţilor aurignaciene, aflate în diferite
etape de evoluţie, la est de Carpaţi. De asemenea, este neclară încli structura
inventarului complexelor aurignaciene din etapa lor tardivli de evoluţie şi interacţiunea
lor cu comunit�\ile gravcttianului timpuriu, atât în Europa Centrali, cât şi în spaţiul
dintre Carpati şi Nistru.
lată de ce studierea materialelor staţiunilor paleoliticului superior timpuriu din
zona dintre Nistru şi Prut, cum sunt cele de la Gura Camencii 1-IV 1 , Climliuţi 12,
Corpaci-Mâs3, Climăuţi I l\ ar putea aduce contribuţii la clarificarea acestor probleme.
La fel de importante sunt opiniile referitoare la caracterul vlidit aurignacian al
materialelor staţiunii Bobuleşti Vl 5, care sunt incluse în cultura Brânzeni6
În prezentul articol ne vom referi la materialele staţiunii Climăuţi Il, cu doua
niveluri de locuire, care a fost studiată de noi în mod amănunţit. Conform observaţiilor
tipologice şi stratigratice, expuse în publicaţiile anterioare consacrate staţiunii, ambele
niveluri de locuire au fost atribuite aurignacianului tardiv din zonă7
Kclraru. Pamiatniki epoh paleolita i mezolita, in AK MSSR, l, 1 974, p. 1 4- 1 5 .
Chirica, 1. Borziac, N . Chetraru, Gisements du paleolithique superieur ancien entre le
Dnieslr elia Tissa, laşi, 1 996, p. 58.
3 Ibidem. p. 3 1 .
4 1. Borziak, A. David, Th. Obadll, Klimăucy 11- verlrnepaleolititeskaja stojanka s mamonlovoi
faunoi v Podnestrovie, în Anuarul, l, 1 982, p. 75-94.
5 G. Grigorieva, Po:zdnepaleoliliteskie pamialniki mejduretia Dneslra i Pt111a, in 150 lei Odesskonw
arkhrologiteskomu Mu:eju Akademij Nauk Ukraini, Kiev, 1 975, p. 20-22.
6 V Chirica. 1. Borziac, N. Chetraru, op. cit., p. 43.
1 1. Borziak. A. David, Th. Obadă., op. cit., p. 90-92; 1. Borziak, A . Golbert, S. Medeanik, V.
Motok, Arkheologia i paleograjia stojanki Klimăucy 1/, in MIAE. 1 992, p. 3 1 ; 1. Borziac,
Paleolilicul şi me:zoliticul in spaţiul dintre Nistru şi Prut, in TD, XV. 1 -2, 1 994, p. 1 9-24:
V Chirica, 1. Borziac. L 'Aurignacien tardifdes Carpates a Dnieslr, in Xli/International
Congres� fJ/ PrehiMoric and Protohistoric Sciences. The Upper Palaeolithic, 6, f'orli, p.
1 9-2 1 : A David, Th. Obadă., 1. Borziac, in MemAntiq, XX. 1 995, p. 1 85- 1 93.
1
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Fig. 1 - Localizarea şi planul schematic al sta�unii Climăuţi 11.
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1. Topograna staţiunii.

Staţiunea Climliuţi Il a fost descoperita in anul 1 989 de clitre Th. Obadli şi 1 .
Borziac. Ea este situatii i n centrul satului Climauţii d e Jos, raionul Şoldaneşti, pe a treia
terasa a malului drept al N istrului, pe un promontoriu, in dreapta confluenţei pârâului
Gârla cu N istrul. Din punct de vedere geomorfologic, suprafaţa ocupată de· statiune se
prezintă ca un teren neregulat, alipit de malul inalt şi abrupt al Nistrului, constituit din
calcare. Aşezarea se mlirgineşte la vest cu o microdepresiune, formată datorită unei
vechi alunecliri de teren, prin care trece drumul central al satului, iar Ia est cu panta
dintre terasa a treia şi terasa a doua a Nistrului. Pe axa centrală a promontoriului, care
are o extindere de la sud-est spre nord-vest, se evidenţiază o creastă mai ridicată. Spre
sud, suprafaţa staţiunii se întinde pe terasa a treia a Nistrului, unde se află vatra satului
Climliuţi, Ia o înălţime de 27-35 m deasupra nivelului medi'J al apei N istrului. Spre
nord-vest de statiune se afla defileul adânc (de pânli la 1 20 m) al albiei pârâului Gârla.
Suprafaţa terasei pe care este situatii staţiunea este marginită la vest de malul inalt,
stâncos al Nistrului, care a suferit câteva alunecări de teren, petrecute anterior apariţiei
staţiuni: pe acest loc. Malul opus al Nistrului este relativ jos şi este format de terasele 1
şi 2 ale râului, pe care s-a format albia pârâului Valea Adânca, care are confluenţă cu
N istru! la vlirsarea pârâului Gârla.
in prezent, suprafaţa aşezării paleolitice este ocupatii de locuintele satului actual.
Conform datelor preliminare, suprafaţa staţiunii este de aproximativ 1 20 x 60/80 m.
Staţiunea este plasata la 28° 48' longitudine estica şi 46° 89' latitudine nordică.
Înălţimea absolută a aşezării este de 1 37 m. Din punct de vedere geomorfologic, zona in
care este plasata staţiunea intra in aria de rlispândire a teraselor cursului mediu al
Nistrului, care spre vest este continuat!\ de platoul colinar nistrean8
2. LucrArile efectuate in statiune.

În 1 989, intr-o groapa de fundaţie cu suprafaţa de 25 x 30 m, Ia adâncimea de
1 ,50-2,50 m, au fost descoperite numeroase oase de mamut, semnalate cercetătorilor Th.
Obadă şi O. Redkobuzov. Oasele de mamifere erau plasate în depunerile de argilă şi
erau mai frecvente în partea de est a gropii de fundaţie. Prezenţa, alaturi de oase, a
câtorva fragmente de silex a condus Ia concluzia ca este vorba de o nouă aşezare
paleolitică. După abandonarea lucrarilor de construcţie, staţiunea Climauti 1 1 9 a fost
supusă unor cercetări de salvare, efectuate de catre o echipa mixta condusa de 1.
Borziac, compusă din colaboratori ai Institutului de Arheologie (S. Covalenco, 1.
Melniciuk, A. Visoţki, V. Gukin), ai lnsitutului de Zoologie (Th. Obadă, A . David) şi ai
Institutului de Geografie (A. Golbert, S. Medeanik, V. Motoc) din cadrul Academiei de
Ştiinţe a Moldovei10

1

N. Bobok, Ju. Belenki. Geomorfologiceskoe raionirovanie Moldavskoj SSR. in Prob/emi
geograjii Mo/davii. V, 10, Chişinllu, 1975, p. 50.
Aceasta este a doua statiune paleoliticll de pe teritoriul satului Climlluti; v. V. Ch i rica, 1.
Borziac, N . Chetraru, op. cit., p . 58-65.
11' Aducem şi pe această cale multumiri tuturor colaboratorilor.
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Fig.

Ilie Borziac şi Theodor Obadl

2-

Sec�unea est-vest a malului drept al Nistrului, pe locul amplasării sta�unii Climăuţi 11.
Fig. 3 Stratigrafia depunerilor.
Fig. 4 Reconstituirea locuinţei din nivelul superior.
-

-
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Pe suprafaţa parţial deteriorat!\ de constructori a fost trasată o casetă cu suprafaţa
de 1 60 m2, unde s-au cercetat două niveluri de locuire din paleoliticul superior, plasate
in depunerile argiloase ale cuatemarului tardiv.
3. Stratigrafia şi specificul depunerilor.

Stratigrafia depunerilor a fost studiată, in special pe peretele de est al casetei.
Studiul stratigratic şi sedimentologic efectuat de către dr. A. Golbert a pus in evident!!
existenţa următoarelor n iveluri:
1 A. Sol negru actual şi din Holocen, intretăiat de crotovine, deteriorat parţial de
arătură, care păstrează resturi din temeliile unor locuinţe contemporane şi Jrmele unor
gropi gospodăreşti. Conţine unele fragmente izolate de ceramică neo!itică (Cucuteni
Tripolie), piese izolate de silex, pietre de construcţii etc. Are grosimea de aproximativ
0,40-0,50 m.
1 8. Orizont de tranziţie de la Cuatemar la Holocen, de culoare gălbui-cenuşie. A
fost deranjat de crotovine, iar in partea superioară este deteriorat de construcţii. Acest
orizont avea grosimea de 0,25-0,35 m in partea de vest şi O, 1 5-0,25 in partea de est.
2. Argilă nisipoasl\, in partea superioară mai afânat!l, iar spre baza nivelului mai
compactă, având urme de crotovine. Î n partea medie este plasat primul nivel de locuire
paleoliticl\, unde se întâlnesc numeroase oase de mamifere şi piese de silex. În zona de
contact cu nivelul l itologic aflat mai jos este plasat nivelul inferior de locuire
paleolitică, reprezentat de oase izolate de animale şi piese de silex. Are o grosime
cuprinsă intre 1 ,20-- 1 ,60 m.
3. Orizont de sol fosil, de culoare brun!i inchis!!, compact, Bră urme de crotovine
şi deteriorări. Grosimea acestuia este de cea. 0,40-0,60 m.
4. Orizont de argil!i de culoare galben deschisă, cu grosimea de 0,25-0,45 m.
Calcarul deteriorat de la baza nivelului reprezintă r!imăşiţele alunecării imense a
calcarului din malul N istrului.
Practic, toate nivelurile litologice sunt plasate aproape orizontal. Î n partea de vest
a şantierului au o grosime mai mare, iar spre est sunt mai subţiri. La limita de est a
săpăturilor conglomeratul de calcar este aproape de suprafaţă. A ici există un teren
relativ inclinat spre vest (la suprafaţa calcarelor), care dinspre nord şi nord-est era
protejat de creasta de calcar a alunecării despre care am mai amintit. Probabil că in
adâncitura dintre malul bazat şi conglomeratul de calcar curgea in vechime un fir de
apă. Pe această suprafaţă erau condiţii prielnice pentru amenajarea staţiunii. N ivelul
superior. de cernoziom, a fost intens destabilizat de factorii antropici. Î n opinia lui A.
Golbert, nivelul litologic 2 este reprezentat de nivelul "nord-pontic" de argile cu nisip
fin, constituite in perioada Wiirm I I I (după scherna paleogeografilor ucrainieni). N ivelul
litologic 3 1 1 reprezintă un sol fosil, tip "Dofinovka" (după schema aceloraşi
paleogeografi), care este similar solurilor fosile de tip 8reansk din estul Europei şi
Stilfried 8-Arcy din Europa de Vest. Pe teritoriul României, acest sol fosil corespunde
complexului numit Ohaba A şi 8 1 2• Acest tip de sol, stabilit dupll criterii stratigrafice şi
11
12

Sirenko. S. Turlo, Razvitie pochv i raslite/'nosli Ukraini v pliorene i pleistotene. în
Paleogeografia Evropi za poslednie 100 liseach fel, Moscova, 1982, p. 1 25.
M. Cârciumaru. Mediul geografic in pleisrocenul superior şi culturile paleo/iti,·e din România,
Bucureşti, 1980, p. 219.
N.
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Fig. 5- Planul locuinţei din nivelul superior de la ClimAuţi 11.
pietre de calcar; 2 resturile craniilor de mamuţi; 3 vatra de foc; 4 fildeşuri de mamut;
5 oase postcraniale; 6 -zona afectatA de distrugere; 7 conturul locuinţei.
-

-

-
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bazat pe numeroase datari exacte, are un interval de formare cuprins între cea.

3 1 130.000 şi 24/23.000 de ani în urmA.

4. Planigratia resturilor activitAtii umane in nivelul superior de locuire.

N ivelul superior paleolitic de locuire este plasat în partea medie a nivelului
litologic 2 şi are o uşoarl înclinare de la est la vest. Grosimea lui variazA între 0, 1 2--0,30
m (în funcţie de consistenta) şi se aflA la o adâncime de 1 ,70- 1 ,90 m de la suprafata. Pe
suprafata investigata a fost studiata o aglomerare de oase de mamut, alte mamifere,
piese de silex, bolovani de calcar, gresie şi tuf vulcanic (care nu are origine locala).
Planigrafia acestor vestigii este destul de complicata. Î n partea vestica a sa aglomeraţia a
fost deteriorata partial de constructori. Î n plan are o forma circulara neregulata (fig. 5)
cu un diametru de 7- 1 0 m, în perimetrul cAruia se aflau oase mari postcraniene de
mamut, omoplaţi, tibii, humeruşi, femure, fildeşi, coaste ş.a. Pe suprafaţa ocupata de
oase se mai întâlneau mandibule, cranii fhrA fildeşi, fildeşi şi dinţi de mamut izolaţi.
Fildeşii erau grupaţi în special în partea de vest a aglomerArii, unde erau încrucişate
două grupuri de câte trei fildeşi, iar alţi trei erau plasati la extremitatea îngrămAdirii.
Pe partea interioara a perimetrului erau plasate, sub formă de arc de cerc, şapte
cranii de mamut (fhră maxi larele inferioare), la care portiunile rostrale erau îngropate în
sol . În partea centralA a aglomerării a fost depistată o mica groapă, în care era depusă în
poziţie verticală o tibie de mamut. Î n apropierea grupului din şase fi ldeşi au fost
depistate câteva oase tubulare de mamut, cu găuri transversale în .regiunea epifizelor,
dovadA a utilizArii lor ca elemente constructive. Pe două sectoare ale îngrămAdirii au
fost depistate grupuri de oase tubulare, special selecţionate şi aşezate paralel unul faţă
de altul. in incinta aglomerArii au fost depistate numeroase oase (omoplaţi cu �reabănul
tAiat, dinţi, coaste, fragmente de fildeşi etc.), pietre de calcar şi de gresie. In centrul
aglomerlrii a fost depistată o mică vatrA de foc cu diametru! de 1 8-25 cm, care era
partial acoperitA cu doi bolovani de calcar. in apropierea ei (spre sud) era p lasatA groapa
cu tibia verticală, despre care am amintit. in jurul vetrei erau amenajate cinci pietre plate
de calcar, care formau un semicerc.
Modul de plasare a oaselor, prezenţa vetrei de foc în centru, poziţia crani ilor sub
formă de arc de cerc, gruparea fi ldeşilor şi a a oaselor tubulare, groapa cu tibia vertii"IIIA,
oasele tubulare cu orificii transversale, concentraţia ridicatA de piese de silex în incmta
aglomerArii, alte observaţii planigrafice ne permit sA afirmăm că în acest nivel de locuire
au fost descoperite urmele unei locuinţe de suprafata din paleoliticul superior, de formA
semicircularA, la construcţia careia au fost utilizate pe larg oase mari şi fildeşi de
mamut. Mai mult chiar, credem că o grupare de oase din centrul îngrămădirii împărţea
locuinţa in două camere separate. Piesele de silex, galeţii şi bucAţile de gresie, şist
sil icolitic, granit şi tuf vulcanic erau grupate in perimetrul presupusei locuinţe.
Pornind de la studiul răspândirii oaselor şi a grupări i lor, a altor categorii de
materiale (pietre, silexuri etc.) am întocmit o reconstituire grafică a locuinţei (fig. 4).
Probabil că oasele mari au fost plasate în aşa fel încât sa consolideze soclul. Carcasa era
probabil din bâme, iar acoperişul din piei de animale. Unele oase şi pietre de calcar erau
aşezate pe acoperiş, pentru fixare. Dimensiunile mici ale vetrei de foc pot fi explicate
prin folosirea locuinţei pe o perioadă de timp scurtA, cât şi prin faptul că la încălzirea ei
puteau fi utilizate şi alte mij loace, cum ar fi lămpile cu grăsime.
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Gratoare de silex ( 1 - 1 1 şi 1 3-16) şi gresie (12) din nivelul superior.
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Se poate afirma că la Climâuţi, in nivelul superior de locuire a fost descoperită
una dintre cele mai sudice locuinţe din paleoliticul superior, la construcţia căreia au fost
utilizate pe larg oasele de mamut. De fapt, după cum vom vedea în continuare, ea este
una dintre cele mai timpurii din şirul celor cunoscute de acest tip. Ţinând cont cA pe
suprafaţa staţiunii au mai fost descoperite oase de mamut, presupunem eli au existat şi
alte locuinţe de acest fel.
S.

Fauna nivelului superior d e locuire.

În timpul sllpăturilor, in nivelul superior de locui re au fost depistate peste 1 1 00
de oase întregi şi fragmentare, aparţinând în special animalelor vânate de către om.
Majoritatea pieselor fosile au fost depistate in incinta presupusei locuinţe. Pe baza
materialului osteologie prelucrat şi cunoscut parţial pânli la această dată 1 3 au fost
determinate următoarele specii:
Mammuthus primigenius Blum
1 9 exemplare
Bison priscus Boj
2 exemplare
3 exen;plare
Equus caba/lus L
Rangifer tarandus L
3 exemplare
Canis Lupus L
4 exemplare
1 exemplar
Vulpes sp.
1 exemplar
Cervus e/aphus
Lepus sp.
3 exemplare
Au mai fost depistate oase de păsllri şi de rozătoare, aflate în stare fragmentară.
Printre resturile osteologice predomină oasele de mamut, care sunt reprezentate
de exemplare tinere şi mature. Majm itatea oaselor sunt fragmentare. Structura molarilor
exemplarelor mature (indici medii ai grosimii emailului
1 ,50- 1 ,70 mm; frecvenţa
laminară la 1 0 cm 9.5- 1 0) ne permite să afirmăm că mamutul flcea parte dintr-o
specie târzie. S-au păstrat mai bine dinţii şi maxilarele inferioare. La majoritatea oaselor
tubulare sunt distruse epifizele. De la craniile amenajate în perimetrul interior al
locuinţei s-a păstrat doar partea rostrală, pe când cutiile craniene mai fragile au fost
depistate în stare deteriorat!. După cum am mai menţionat, unele oase tubulare au
capetele perforate transversal de către om şi, probabil, au servit ca elemente constructive
ale locuinţei. Unele grupuri de oase au fost depistate în conexiune anatomică, ceea ce
demonstreazl\ faptul eli în statiune erau aduse părţi intregi ale animalelor vânate. Unele
oa:;e au urme de tăieturi, scobituri, executate cu unelte de silex. Din fildeşi, oase, coarne
au fost confecţionate unelte, piese :mxiliare, arme şi podoabe.
-

-

-

-

-

-

-

-

A. David, Th.

Obadă, 1. Borziac, op. cit., p. 186; Th. Onadă, 1. Borziac, Staţiunea aurignaciană
tardivă cu două niveluri de /ocuire C/imăuţi 11 pe Nistru/ mijlociu: Date paleontologice şi
arheologice, in Lucrurile Simpozionului de Arheologie, Târgovişte, 1996, p. 56.
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Fig. 7 - Burine din nivelul superior.
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6. Industria Iitică din nivelul superior.
A. Materia primă.

Atât în incinta locuinţei, cât şi în afara ei au fost depistate peste 4500 de piese de
silex, mamă, gresie, granit, calcar, şist silicolitic şi tuf vulcanic. Din punct de vedere
utilitar, piesele litice pot fi divizate în trei categorii:
pie�e de silex (nuclee, deşeuri, semifabricate, unelte);
a)
pie�c: de şist silicolitic, gresie, granit (piese auxiliare
percutoare,
b)
abrazive, nicovale, suporturi etc.);
c)
piese de calcar (suporturi, piese de amenajare şi protejare a soclului şi
acoperişului locuinţei etc.).
Materia primă pentru confecţionarea uneltelor est� silexul de culoare cenuşie, de
bună calitate, provenit în special din bolovanii cu suprafaţa acoperită de cortex. Silexul
din galeţi rulaţi este mai rar. Galeţii rulaţi se întâlnesc în albia N istrului, în apropierea
staţiunii. În afară de silex, printre piesele litice este prezentă gresia (12 piese), şistul
silicolitic (26 de piese), şistul negru de Audia (5 piese), tuful vulcanic (6 piese), granitul
cenuşiu (12 piese). Gresia şi şistul silicolitic sunt de origine locală, iar roca de Audia, ca
şi tuful vulcanic, de origine carpatică 1 4 Mai este prezent cuarţitul de origine locală.
8.

Debitaj ul.

Este documentat atât de diferite varietăţi de nuclee, cât şi de semifabricate (lame,
lamele, aşchii). Materialul litic fliră urme de prelucrare secundară poate fi grupat în felul
următor:
bolovani de silex, galeţi - 1 9 (0,48%);
bucăţi de galeţi de cuarţit - 54 (1,38%);
nuclee de diferite forme - 1 47 (3,76%);
aşchi i de diferite forme şi mărimi 2840 (72,60%);
1ame, lame fragmentare - 536 ( 1 3,70%);
lamele, lamele fragmentare - 30 {0,67%);
lame a crete 4 (0,10%).
Total - 3912 piese.
După forme şi tehnicile de debitaj, nucleele pot fi divizate în modul următor:
subprismatice cu un talon de percuţie - 1 5 (10,20%);
subprismatice cu două taloane (polare) - 7 (4,76%);
poliedrice cu mai multe taloane - 101 (68,70%);
subprismatice plate (epuizate) - 2 ( 1 ,36%);
subprismatice cu desprinderi frontale parţiale - 8 {5,44%);
discoidale unilaterale - 8 (5,44%);
discoidale bilaterale - 1 (0,68%).
Predomină nucleele epuizate, din categoria celor poliedrice, cu mai multe taloane
de percuţie. Î n pofida acestui fapt, este pronunţată tehnica de aşchiere subparalelă, ceea
ce denotă lamele perfecte din colecţie. Lamele şi aşchiile sunt obişnuite. pentru o
industrie lamelară din paleoliticul superior.
-

14

A. Pa.unescu, Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită pe teritoriul României, Bucureşti,
1 970, p. 65-72.
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Burine din nivelul superior.
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După proporţiile semifabricatelor (lamelor, aşchiilor), se poate conchide că
industria litică din nivelul superior poate fi calificată ca medie. Lamele întregi ating
lungimea de 8-9 cm.
C. Tipo logia
Tipologia pieselor tipice şi at1p1ce poate fi studiată pe baza a 254 de piese
(5,64% din numărul total de piese de silex), care au fost detenninate ca unelte de
muncă. Au fost definite unnătoarele grupuri de unelte:
racloare, piese de tip racloar - 4 (1 ,57%);
gratoare, piese atipice - 33 ( 1 2,99%);
burine, piese atipice - 93 (36,61%);
lame retuşate, întregi şi fragmentare - 85 (33,46%);
dăltiţe (pieces escail/es) - 8 (3, 1 5%);
piese nuclei forme (gratoare?) - 6 (2,36%);
piese cu scobituri (encoches) - 7 (2,75%);
aşchii cu retuşe-1 4 (5,51%).
Uneltele tipice sunt reprezentate în special de burine (care predomină) şi de
gratoare.
.

D. Studiu descriptiv.

Printre racloare sunt două piese combinate cu dăltiţe, una cu un !Jurin şi un
racloar simplu convex. Piesa este modelată dintr-o aşchie ovală de gresie şi ::.c distinge
atât după formă, cât şi după modalitatea prelucrării lamei cu retuşe regulate
scmiabrupte. Racloarul din nucleu epuizat are o suprafaţă (ventrală) acoperită cu
negativele de pe nucleu, a desprinderilor anterioare, iar partea dorsală, relativ plată. are
o latură uşor concavă, prelucrată cu retuşe scalariforme semiabrupte.
Racloare1e
combinate cu dăltiţe sunt de proporţii mici. O piesă este ordinară concavă şi are lama
prelucrată cu retuşe plate. Alt racloar, de asemenea cu lama concavă, este confecţionat
dintr-o aşchie primară, având capetele din partea dorsală retuşate cu retuşe plate. În
colecţie mai sunt două piese, care reprezintă nuclee secundare din aşchii, ale căror laturi
concave din partea ventrală sunt retuşate cu retuşe semiabrupte scalarifonne, Este
posibil ca şi aceste piese să fi fost utilizate în calitate de racloare. Î n acest complex. spre
deosebire de altele din paleoliticul superior timpuriu din zonă 1 5 , inventarul este destul
de sărac în fonne arhaice musteriene (fig. 1 3/10; 15/14, 1 6, 1 8; 1611, 3).
Printre gratoare sunt prezente unnătoarele varietăţi:
pe capete de 1ame cu lamele arcuite- 20;
pe capete de aşchii de fonnă înaltă - 7;
din aşchie de gresie cu lamă arcuită - 1;
pe capete de lame cu lamele oblice - 2;
de fonne înalte din aşchi i cu lamele a bec - 2;
fragment de gratoar din lamă.
\'

Chirica, 1. Borziac. N. Chetraru. op. cit., p. 6-69.
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Fig. 9 - Burine din nivelul superior.
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Gratoarele au lame bine modelate, unele dintre ele pe capete de lame, având o
latură sau ambele retuşate cu retuşe abrupte, semiabrupte sau plate. Gratoarele de forme
inalte sunt de tipuri aurignaciene. in colecţie sunt gratoare combinate cu burine (5
piese). Două gratoare sunt de tip a museau carenate. În general, gratoarele au un vădit
caracter aurignacian, cu excepţia a 3-4 piese, care - de fapt - pot fi întâlnite în orice
complex din paleoliticul superior al zonei (fig. 6/ 1 - 1 4; 7/1 , 2, 4, 8, 1 2 ; 1 3/8).
Burinele alcătuiesc grupul cel mai numeros de unelte din colecţia nivelului
superior al staţiunii, fapt care documentează prelucrarea intensă a osului, fildeşului şi
cornului. Au fost depistate 93 de piese tipice şi 3 6 de piese ati pice, respectiv 6 1 % din
numărul total de unelte. Printre burine pot fi definite următoarele varietăţi: a) diedrice 56; b) pe trunchiere retuşată (dreaptă, concavă, oblică) - 2 1 ; c) pe spărtură de
semifabricat - 1 3.
La rândul lor, burinele diedrice pot fi divizate în burine simple - 42; duble - 1 1 ;
triple - 1 şi combinate cu alte unelte - 2 . Drintre ele, 1 4 exemplare pot fi atribuite celor
poliedrice. Majoritatea lor sunt confecţionate din aşchii.
Burinele modelate pe trunchiere retuşată pot fi divizate în: ordinare (simple) 1 3; duble la o extremitate a semifabricatului - 4; pe trunchiere combinate cu diedre
duble - 3 ; dublu bilateral la ambele capete ale piesei- 1 ; pe trunchiere dublu la un capăt
al piesei, combinate cu alte tipuri de unelte - 2.
Burinele pe spărturi de semifabricat sunt simple - 4; duble - 2; triple - 1 şi
combinate cu alte tipuri de unelte - 5 .
O piesă din numărul burinelor p e trunchiere dreaptă dublu reaminteşte piesele
tip '"cuţit Kosrenk.t' 16 O altă piesă din acest grup reaminteşte piesele de tip escail/es.
Fiind mai numeroase şi mai variate, burinele diedrice imprimă inventarului un
caracter aurignacian (burinele din nivelul superior - fig. 71 1 - 1 5; 8/ 1 -4; 91 1 - 1 O; 1 0/ 1 - 1 2;
1 1 / 1 - 1 2; 1 211 - 1 0; 1 3/1 - 1 3; 1 6/5).
Piesele de tip escailles (dăltiţe) sunt combinate în majoritatea lor cu alte tipuri de
unelte (cu un racloar, burin, aşchii retuşare). Retuşarea pe laturile lor este atât
semiabruptă (aurignaciană), cât şi plată pe ascuţire. Pe două lame retuşate se observă
desprinderi burinate (lame retuşate- fig. 1 4/ 1 -23; 1 5/4-8, 12, 1 9). În colecţie sunt şi
două lame mărunte cu capetele retezate prin retuşare - una din partea dorsală, iar alta
din cea ventrală (fig. 1 5/9, 1 0). O lamă are un capăt retuşat oblic cu retuşe semiabrupte
(fig. 1 4/2 1 ). Lamele cu retuşe denticulare .:unf destul de puţine (fig. 1 41 1 9, 20).
Lamele retuşate sunt în număr de trei (fig. 1 5/ 1 -3 ) şi printre ele doar una poate fi
atribuită pieselor de tip la Gravette, însă şi aceasta a fost depistată în condiţii
stratigrafice neclare (în umplutura unei crotovine).
A lte forme de unelte sunt fie singulare, fie atipice. Printre ele sunt aşchii
retuşate, piese cu scobituri retuşate, denticulate (fig. 1 6/2, 4, 6-8). Având în vedere
prezenta în colecţie a numeroaselor burine diedrice, poliedrice, gratoarelor carenate,
lamelor cu retuşe continui pe laturi, pe de o parte, şi absenta formelor tipice.
caracteristice pentru gravettianul din zonă, pe de altă parte, inventarul de silex poate fi
atribuit unui aurignacian tardiv.
"' V. Beleaeva. Kremnevoi invemari Kostenok 1.

Referat de doctoral. Leningrad, 1 979.
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Burine din nivelul superior.
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Piesele litice auxiliare lucrate din gresie, şist silicolitic, granit etc. au fost
descoperite în nivelul de locuire. Astfel de piese sunt în număr de peste 1 20. Printe ele
se întâlnesc galeţi rulaţi, plachete şi bucăţi din acestea, majoritatea lor fi ind depistate în
incinta locuinţei. Au fost identificate percutoare (în majoritatea lor 'din gresie şi sub
formă de galeţi rotunzi sau alungiţi, pe ale căror suprafeţe sunt urme de utilizare),
nicovale, de obicei de forme plate, râşniţe - întâlnite sporadic în nivelul de locuire abrazive pentru şlefuirea pieselor din os, corn, fildeş. Aceste piese sunt destul de
frecvente în majoritatea staţiunilor paleolitice din zonă 17 şi, posibil, caracterizează o
complicată activitate gospodărească a culegătorilor şi vânătorilor din epoca pietrei.
După cum am menţionat, unele varietăţi de roci prezente în staţiune sunt de origine
locală, iar altele se întâlnesc doar spre vest de spaţiul pruto-nistrean, în Carpaţii
Oriental i: tuful ros, şistul negru de Audia. Tangential, ele atestă infi ltrarea comunităţilor
care au locuit anterior în zona Carpaţilor.
Î n complexul nivelului superior de locuire al staţiunii Climâuţi II au fost
depistate un şir de piese din fi ldeş de mamut, os, corn şi cochilii de moluşte provenite
din calcarele de vârstă sarmatică.
Piesele de podoabă au fost prelucrate din cochilii de moluşte sarmatice, din fi ldeş
de mamut şi oase tubulare de diferite animale. Din cochilii coniforme de Ceritium
vulgatum Brug şi Nassa reticulata L, provenite din calcarele sarmaţiene au fost
confecţionate 24 de mărgele, care - în partea superioară a alveolei - au orificii rotunde,
perforate din afara cochiliei, cu diametru! de 0,7-1 , 1 mm, care serveau pentru atârnare.
Pe suprafaţa cochiliilor sunt atestate urme de ocru roşu (fig. 1 7/ 1 -23). Astfel de mărgele
sunt o noutate pentru staţiunile paleolitice dintre Nistru şi Carpaţi, ele fi ind cunoscute
până acum după cercetările staţiunilor din paleoliticul superior din Ucraina, Ungaria
etc 1 8 Din cochilia pietrificată a unui arici de mare, tot din depunerile sarmaţiene, a fost
modelată o piesă ce reprezintă probabil partea superioară (capul) a unei figurine
antropomorfe, care are un ornament incizat (coafura?). Este parţial colorată cu ocru roşu
şi pe locul gâtului are o incizie circulară, de la care a fost fracturată. Piesa este
întrucâtya asemănătoare capului de figurină descoperit în staţiunea Kostenki 1, în
nivelul superior de locuire 19 La fel ca şi la figurina de la Kostenki, cea de la Climăuţi I I
are o parte laterală, unde probabil era modelată faţa, deteriorată din vechime (fig.
1 7/32). Nu este exclus să avem Ia Climăuţi, ca şi la Kostenki, o mărturie a deteriorării
intenţionate a figurinei, în special a feţei .
Î n incinta presupusei locuinţe a u fost depistate ş i opt mărgele, confecţionate din
oase tubulare de iepure, dintre care patru cu incizii transversale Ia suprafaţă, care erau
parţial colorate cu roşu. Tot aici au fost depistate două fragmente de oase tubulare de
iepure (unul cu incizii la suprafaţă), din care se tăiau şi se confecţionau piesele de acest
tip (fig. 1 7/24-29).

17

1.

Borziac, op. cit. , p. 24-39.
1. Sovkopleas, Mezinskaja stojanka, Kiev, 1 965, p. 66-75; V. Dobosi, Jewelry, musical
instrumenls and exotic objects from the Hungarian Paleolithic, în Falia Archaeologica.
XXXIV, Budapesta, 1 985, p. 7-28.
1'1 A. Rogafiov. N. Praslov şi colab., Kostenki- 1 879- 1979. Leningrad, 1 982, p. 5 1 .
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Printre obiectele de podoabă figureazA două piese semiprelucrate pentru brăţări
masive, executate din fi ldeş de mamut şi două fragmente de astfel de brăţări (fig. 1 8/ 1 3 ; 19/ 1 ). Aceste piese oferă posibilitatea nu numai d e a studia procesul de confecţionare
a brăţări lor, ci şi de a urmări etapele lor de realizare. Î ntr-un caz a fost utilizată o bucată
de fildeş (fig. 1 8/ 1 ) pregătit pentru realizarea unei brăţări. Dia metrul acestei piese este
de 8,3 cm, lăţimea de 4,5-4,7 cm, iar diametru! orificiului deja perforat de 1 ,4 cm.
În al doilea caz s-a folosit o bucată de fildeş rămasă într-o etapă avansată de
prelucrare. Pe suprafaţa acestei piese se observă urme de tăiere şi şlefuire (fig. 1 9/ 1 ).
Astfel de brăţări masive şi late nu sunt cunoscute în paleoliticul superior din zonă şi nici în
staţiunile din zonele limitrofe. De exemplu, fragmentele de brăţări descoperite în unele
niveluri de locuire ale staţiunii Cosăuţi sunt mai zvelte, mai subţiri şi mai înguste20
Piesele de artă paleolitică din nivelul superior de locuire al staţiunii Climăuţi I l,
în afară de cele deja menţionate (capul de figurină, mărgelele şi fragmentul de brăţară),
mai sunt reprezentate de încă trei piese. Prima dintre ele este un fragment de corn de ren
polar cu lungimea de 9 cm, tăiat la ambele capete, pe a clirui suprafaţă sunt incizate câte
patru rânduri de incizii (crestături) ritmice transversale. Destinaţia piesei este neclară
(fig. 1 7/3 1 ). Probabil că reprezintă un răboj pe care erau înregistrate fenomene,
evenimente, sau se ţinea contul unor valori21 Piese din oase tubulare cu incizii
successive pe suprafaţă au mai fost depistate în zonă, la Cosăuţi22
O piesă ce poate fi raportată la mostrele de artă paleolitică din acest complex este
reprezentată de o plachetă de marnă, cu urme de gravură, din linii verticale, întretăiate
de altele orizontale (fig. 1 8/4). Fragmentul cilindric de mamă (corp de figurină?),
ornamentat cu incizie transversală (fig. 1 9/2), pare sli aparţinli tot artei paleolitice.
Printre alte piese menţionăm doar două unelte de tip lisoir (fig. 20/1 , 2), un
fragment de coastă de mamut cu urme de utilizare în calitate de nicovală (fig. 20/3), două
fragmente de vârfuri de lance din fildeş de mamut (unul cu o secţiune rotundă, altul ovală) (fig. 20/4, 5) şi o piesă cu semnificaţie neclară. Ultima dintre ele reprezintli partea
superioară, în formă de inel, cu continuare în formă de baton rotund în secţiune (posibil
partea de sus a unei "fibule"), a unui purnnal sau a unei lopăţele. Ea este prelucrată la fel
ca şi piesele pentru aşa-zisele brăţări, tot din fildeş de mamut. Diametru! exterior al
"inelului" - 4,6 cm, diametru( perforării - 1 ,7 cm, grosimea corpului - 2,2 cm. Batonul şi
una din laturile piesei sunt fracturate din antichitate (fig. 1 9/3).
În colecţie mai sunt un şir de piese de fildeş şi de os care poartă urme de
prelucrare. Printre ele remarcăm vârful unui fi ldeş cu urme de şlefuire la capăt
(slipăligă), patru tibii de mamut cu perforaţii în zonele epifizelor (elemente constructive
ale locuinţei?), patru fragmente de oase tubulare mari, de mamut, scobite (mânere
pentru piese de silex?), şapte fragmente de fi ldeşi cu urme de prelucrare.
�"

:o

·�

1. Borziac, Quelques donnees prealables sur /'habitat tardif-paleolithique pluristratifie de
Cosseo111sy sur le Dniestr Moyen, în Le pa/eolithique et le neolithique de la Roumanie en
contexte Europeen, BAI, IV, laşi, 1 990, p. 69.
B. Frolov, Cisla v grafike paleolita, Novosibirsk, 1 974, p. 76-94.
1 . Borziac, op. cit. , pl. 35/5, 6.
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Trecerea succintă în revistă a materialelor din n ivelul superior de Iocuire ne oferă
posibilitatea să afirmăm că activitatea în statiune a fost de lungă durată şi multilaterală:
vânătoare (cu precădere a mamutului), debitajul silexului şi confecţionarea uneltelor,
prelucrarea osului, cornului, fi ldeşului. Observăm în acest nivel de locuire o arie mai
largă, decât Ia alte staţiuni, de utilizare a osului de mamut pentru realizarea locuintei şi a
mânerelor pentru unelte compozite. Piesele din os, corn, fildeş, cochilii de moluşte şi
mamă îmbogăţesc esenţial colecţia de materiale arhelogice şi oferă posibilitatea de a
dezvălui mai pe larg modul de viaţă şi activitatea omului din paleoliticul superior de pe
Nistru! M ij lociu.
7. Nivelul inferior de locuire.

După cum am mai menţionat, nivelul inferior era plasat în partea de sus a
orizontului fosil. la contactul cu argila din Wiirm III. A fost studiat pe o suprafaţă de
1 64 m� şi in unele mici sondaje de pe locul fundaţiei clădirii ce urma să fie ridicată. Nu
poate fi vorba despre un nivel consistent de locuire, ci despre o periferie a unei staţiuni
mai vechi sau despre o statiune de scurtă durată. N-au fost depistate aglomerări de
materiale, ci doar câteva piese de silex izolate, oase izolate de mamut, cal, zimbru, lup şi
cerb nobil. Materialul arheologic este reprezentat în special de piese de silex.
Materialul litic din nivelul inferior este reprezentat de 597 de piese de silex, 23
de piese de gresie şi trei piese de şist silicolitic. Mai mult de 50% din piese sunt
patinate. S-a utilizat în special silexul din bolovani proveniti din depunerile cretacice
din împrej urimile staţiunii. in colecţie se găseşte o singură piesă din gresie brună,
devoniană.
A. Prelucrarea primară. Debitaj ul.

Nucleele sunt reprezentate de 55 de piese tipice, din care 14 nuclee rămase în
stadiul iniţial de debitaj şi patru nuclee purtând urma câtorva desprinderi.
Nucleele tipice constituie 9,27% din numărul total de piese. După forme şi
principiile de aşchiere, pot fi definite următoarele grupuri:
prismatice, plate, uni laterale, cu un singur talon de percuţie - 2;
prismatice, plate, cu un talon şi front circular de percuţie - 15;
prismatice cu taloane la ambele capete (bipolare) - 1 0;
plate unilaterale (secundare) din aşchii mari - 3;
poliedrice cu mai multe taloane de percuţie - 14;
discoidale unilaterale epuizate - 3 ;
discoidale bilaterale epuizate - 2;
subprismatice cu frontul îngust de percuţie din aşchii - 8;
bilaterale plate, din aşchie - 1 .
i n colecţie mai sunt 46 de piese care reprezintă fragmente de nuclee, provenite ca
urmare a defecţiunilor din silex. Ele constituie 7,7 1 % din numărul pieselor. Sunt J O I
lame, dintre care 8 5 fără urme d e prelucrare secundară, cele retuşate fi ind reprezentate
de 1 3 piese. Din lame sunt confecţionate unele unelte de muncă. Lamele constituie
1 6,75% din numărul total de piese din acest nivel de locuire. Aşchiile de diferite
marimi, inclusive cele provenite ca urmare a finisării uneltelor prin prelucrarea
,ccundară şi cele din care sunt modelate unelte, sunt în număr de 360 (60,30%).
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in general, industria este lamelară, predomină debitajul subparalel, nucleele sunt
reprezentative şi denotă o tehnică destul de avansată de prelucrare primară.
Uneltele de muncă tipice şi atipice şi fragmentele acestora sunt în număr de 83
( 1 3,90%). Gratoarele sunt reprezentate de 1 6 piese, din care un număr de şapte sunt de
fonne inalte, carenate (gralloires carenes). Patru dintre .e le sunt tipice şi două atipice.
Unul dintre acestea este combinat cu un burin. U ltimul gratoar din acest grup este
modelat pe capătul unei aşchii massive, din partea ei dorsală, iar pe o latură are o
scobitură adâncă retuşată (fig. 2 1 18- 1 1 ; 2212, 5). Aceste piese au un vădit caracter
aurignacian. Nu este exclus, că în calitate de gratoare, să fi fost utilizate nuclee pentru
obţinerea lamelor.
Gratoarele simple pe capete de lame şi aşchii sunt reprezentate de opt piese (fig.
2 1 / 1 , 6, 8: 22/6), majoritatea obţinute din lame scurte, late. Un gratoar din acest grup
este dublu, iar altul este combinat cu un burin de unghi. Două gratoare ocupă o poziţie
intennediară intre cele carenate şi cele plate pe capăt de lamă. În colecţie mai sunt două
gratoare masive, circulare, prelucrate pe intreg perimetrul. Unul dintre ele, de fonnă
aproximativ rotundă, este prelucrat din desprinderi concentrice pe întreaga suprafaţă şi
are aspectul unui disc unifacial. Este confecţionat din gresie compactă de culoare brună
(gratoarele nivelului inferior - fig. 2 1 1 1 - 1 1 ; 2212, 5, 6; 25/3 ).
Burinele sunt reprezentate de 24 de piese. Un număr de 1 3 dintre acestea sunt
diedrice şi poliedrice, din care trei carenate. Printre burinele diedrice unul este dublu, iar
alte două sunt combinate cu burine pe spărtură. Un burin diedru este combinat cu un
gratoar cu lama ovală. Burinele cu trunchiere retuşată sunt reprezentate de şapte piese,
dintre care patru sunt simple şi trei combinate. Burinele pe spărtură de semifabricat sunt
reprezntate de trei piese, printre care unul dublu, dintr-o lamă lată cu laturile parţial
retuşare şi transfonnate în lame de racloare (burinele nivelului inferior - fig. 2 1 /6; 23/ 1 ,
3-8; 24/ 1 -9; 25/4-6;).
Î n colecţie este o piesă de tip dăltiţă (escailles). Este conf�cţionată dintr-o aşchie
ovală (nucleu discoidal epuizat?), o latură fi ind tăiată de un coup de burin, altă latură
fiind transfonnată prin retuşe plane în lamă de racloar convex, iar capetele distale şi
proximale având retuşe plate, dar şi mai abrupte cu "ruperi" . A ceste capete sunt
transfonnate în dăltiţe (fig. 23/8). Racloarele, în afară de cele combinate, amintite mai
sus, conţin o piesă ce reprezintă un racloar dublu, cu o lamă uşor convexă şi alta
concavă, modelate prin retuşe marginale mărunte şi mai mari, semiabrupte. Capetele
piesei, din partea dorsală au desprinderi masive, iar cel de sus este retuşat parţial. Piesa
aminteşte de cuţitele de tip "Kostenkt' (fig. 2512). Un alt racloar are o singură lamă
prclucrată cu retuşe relativ denticulate (fig. 25/1 ).
Sunt relativ numeroase lamele cu retuşe parţiale ori continui pe laturi ( 1 3 piese).
Aşchiile retuşate sunt în număr de opt. De asemenea, sunt numeroase piesele
cuneifonne, care - de fapt - pot fi interpretate tipologie şi ca burine poliedrice, având
uneori pe laturi retuşe parţiale. Astfel de piese au fost depistate în număr de 1 2
exemplare. Împreună cu racloarele, burinele diedrice ş i poliedrice, cu gratoarele
carenate şi lamele cu retuşe continui pe laturi, ele imprimă complexului un caracter şi
mai pronunţat aurignacian, decât complexului din nivelul superior al staţiunii.
·
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Fig. 1 6 - Piese diverse din nivelul superior.
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a. Piesele de os şi corn.

Î n acest nivel de locuire au fost depistate şi trei piese de os şi corn. Una dintre ele
(fig. 26/ 1 ) reprezintă o piesă de tip lisoir. Este confecţionată dintr-o coastă de mamut,
despicată longitudinal şi adaptată prin şlefuire pentru utilizare ca unealtă. A doua piesă
reprezintă un străpungător din fragment de coastă de mamut (fig. 26/2), iar a treia
reprezintă un corn de cerb nobil, cu două ramificări tăiate şi cu o curmătură cuirculară
(fig. 26/3).
b. Piesele litice auxiliare.

Ca şi în nivelul superior, şi în acest nivel de locuire au fost depistate un şir de
piese din gresie şi şist silicolitic, auxiliare. Patru dintre aceste piese au fost utilizate în
calitate de percutoare, iar alte două în calitate de nicovale. Celelalete nu au urme
vizibile de utilizare.
Deşi nivelul inferior este mult mai sărac în inventat decât nivelul superior, din
studiul pieselor litice rezultă că acest nivel, ca şi cel superior, poate fi atribuit
aurignacianului tardiv. Din inventarul lui lipsesc piesele caracteristice pentru gravettian.
Gratoarele înalte (uneori de tip rabot) redau complexului un caracter evident
aungnacmn.
8. Cadrul natural.
Din secvenţa depunerilor Cuaternarului tardiv de pe locul staţiunii, S. Medianik a
studiat 27 de eşantioane pentru a preleva resturile fosile de polen şi de spori, în vederea
determinării florei ce dăinuia în apropierea staţiunii, când vieţuia omul aici 23
Rezultatele studiului palinologic au oferit posibilitatea de a reconstitui pentru secvenţa
stratigrafică următoarea diagramă generală (fig. 27).
Pentru nivelul l itologic 3 (solul fosil Dofinovka-Arcy-Stilfried 8) a fost
determinată prezenta a 24 de mostre de polen de lemnoase (74,2-86,4%) din numărul
celor determinate. Erbaceele sunt reprezentate prin 6,2- 1 9,5%, iar sporii prin O, 1 9%.
Procentajul înalt de fire de polen de lemnoase este caracteristic pentru un cadru natural
silvestric. Având în vedere preponderenta firelor de polen de pin, care poate fi
transportat de vânt la mari distanţe şi caracterul silvestric al solului fosi l Dofinovka în
general, în perioada formării acestui nivel litologic landschaft-ul era de silvostepă,
pentru că statiunea era plasată în valea adâncă a N istrului, unde formaţiunile de pădure
erau mai bine adaptate la mediu. Pădurile erau reprezentate de Pinus sy/vestris L. cu
unele amestecuri de Betula, Alunus, Corylus, uneori cu unele specii de Ti/ia şi Salix (în
apropierea surselor de apă). Pe platouri şi pante erau răspândite cuplajele de ierburi
perene, printre care Asteraceae, Chenopodiaceae şi uneori Posceae, Cichoriaceae,
Carophyllaceae. Conform datelor obţinute prin analiza polenului şi sporilor din acest
nivel litologic, clima era temperată (relativ rece), cu toate că era un interstadiu. N ivelu l
2 b (nivelul inferior d e locuire) evidenţiază o creştere considerabilă a procentajului de
tire de polen ale erbaceelor (24,8-47,9%), o scădere a procentajului de fire de polen ale
lemnoaselor (5 1 ,06-75,2%). Sporii au un procentaj de la O la 3%. Predomină Pinus
sylvestris L., dar apare şi Pinus cembra şi Picea. A fost semnalată şi prezenta speciilor
ll

1. Borziac, A. Golbert, S. Medianik, V. Motok, op. cit. , p. J 1.
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Fig. 1 7 - Piese din cochilii, oase tubulare, corn şi marnă, din nivelul superior.
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Betulafruticosa Pal/ şi Betu/a nana L. Lipsesc complet firele de polen ale foioaselor şi,

în acelaşi timp, creşte numărul de tire de polen al erbaceelor. Conţinutul spectrului
polenic denotă în etapa formării acestui nivel de locuire o climă evident mai umedă şi
mai rece. Răcirea climei este ilustrată şi de prezenţa biocenozelor, adaptate la condiţii
reci Betula nana, Betula fruticosa, Botrychum boreale (Fr.) middle. Î n formaţiunile
silvestrice predomină pinul obişnuit cu unele amestecuri de brad. În vegetaţie un rol
important îl jucau tufişurile, arbuştii, reprezentati de mesteacănul pitic şi de alte specii
arcto
alpine. Terenurile deschise erau ocupate de erbacee
Chenopodiaceae,
Artemisia -, iar pe terenurile mai joase, umede, unde era posibilă înmlăştinirea, exista o
vegetaţie de Sphagnum, Typhaceae, sălci i şi mesteacăn pitic. În spectrul polenic sunt
prezente ruderalele şi firele de polen ale diferitelor plante, care de obicei se întâlnesc în
locurile activităţii umane, precum şi firele de polen ale Plantago major L., Plantago
lanceo/ata L., Polygonum avicu/are, Agrimonia eupatoria L. Nivelul inferior de locuire
în statiune a existat în stadiul criogigrotic al începutului stadiului Wiirm I I I (fig. 28).
La nivelul orizontului litologic 2 se observă o concentraţie uşoară a polenului şi
sporilor. Lemnoasele constituie 56,8-60,7%, erbaceele 43,2%, sporii 0,6-0,7%. În
spectru predomină Alnaster, Selaginella se/ajinoides Line şi uneori componente de
Ephedra distachis L. În această etapă vegetaţia din lunea Nistrului s-a dezvoltat în
condiţiile periglaciare ..
Nivelul 2a (nivelul superior de locuire) se manifestă în spectrul polenic prin
creşterea procentuală a tirelor de polen a erbaceelor (23, 1 -77, 1 %) şi prin scăderea
procentaj ului de tire de polen al . lemnoaselor (23, 1 %). Sporeşte importanţa spori lor
(până la 1 0%). În relief predomină stepa rece. Restrânsele sectoare împădurite erau
constituite din Pinus sylvestris, Pinus cembra şi mestecăniş pitic. Lanschaft-ul avea un
aspect de taiga, iar pe platouri era o stepă periglaciară. Biocenoza erbaceelor era
dominat! de Artemisia, Chenopodiacea etc. Este evident! r!ispândirea speci i lor de taiga:
a mesteac!inului, salciei, arinului pitic, muşchilor şi lichenilor, care puteau vegeta şi în
condiţii extrem de aspre. La nivelul de locuire au fost depistate fire de polen de ruderale
şi plante, care - de obicei - vegeteaz!i în locurile ocupate de c!itre om: Planlago major,
Urtica, Solanum nigrum, Agrimonia equalorial etc. La etapa acumul!irii nivelului
superior de locuire, având în vedere conţinutul şi structura mostrelor de polen, în
lanschaji evolua faza crioxerotic!i a stadiului Wiirm I I I .
In continuare, p e m!isura evoluţiei fazei crioxerotice a îngheţului, clima devenea
mai aspră şi mai aridă (uscată), fapt demonstrat de sistemele erbaceelor şi lemnoaselor
din cadrul spectrului polenic din secţiunea de pe locul staţiunii.
Î n urma analiz!irii mostrelor de pollen se poate ajunge ia concluzia eli au fost
stabilite fazele crioghigrotică (orizonturile 2 _şi 2b) şi crioxerotic!i (orizonturile 2 şi 2a)
ale ultimei fazei glaciare a stadiului Wiirm. In prima faz!i predominau /andschafl-uri le
de step!i rece, iar în a doua cele de stepă rece cu unele păduri izolate de tipul taigalei.
Rezultatele obţinute, prin studiul mostrelor de polen din secţiunea de pe locul staţiunii,
corespund cu rezultatele obţinute prin studiul mostrelor de polen din secţiunile
respective de la staţiunile Cormani I V, Chetrosu, Moldova 1 şi V 24, precum şi din
regiunile puţin mai îndepărtate25
-

-

24
25

1.

Borziak, A. Golbert, S. Medeanik, V. Motok, op. cit., p. 36.
3 7.

Ibidem, p.
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Fig. 20 - Piese din os şi fildeş, din nivelul superior.
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Fig. 21

-

Gratoare din nivelul inferior.
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Fig. 23

-

Burine din nivelul inferior.
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Fig. 24

-

Burine din nivelul inferior.
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Fig. 25

-

Piese diverse din nivelul inferior.
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Fig. 26

-

Piese de os şi corn, din nivelul inferior.
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Astfel, ambele niveluri de locuire din statiune s-au format în perioada iniţială de
dezvoltare a procesului climatic al ultimei glaciaţiuni cunoscute ca Wilrm I I I ori
Valdaiul tardiv.
9. Cronologia nivelelor de locuire.
Conform datelor obţinute ca urmare a studiului geologiei sedimentelor pe locul
staţiunii s-a stabilit că ambele niveluri de locuire sunt plasate în depunerile ce s-au
format după evoluţia interstadiului Arcy-Stilfried 8 (Dofinovka, 8reansk) sau având în
vedere cadrul cronologic al acestui interstadiu, după limita de 24.000 ani 8P.
Depunerile au fost sincronizate cu fazele iniţiale de evoluţie a stadiului Wilrm l l f6
Pentru nivelul inferior de locuire a fost obţinută data de 24.840 ± 230 (LU - 235 1)
efectuată pe baza eşantionului de dinte de mamut. Ambele date a fost obţinute în
laboratorul radiometric al Universităţii din Petersburg de către H.O. Arslanov. Datele
exacte, puse în discuţie, par a fi destul de verosimile. Prima dintre ele ne oferă şi
posibilitatea de a delimita vârsta tardivă a acumulării solului fosil de tip Arcy-Stilfried
8-Dofinovka. Prin intermediul ei, se pot data relativ şi alte staţiuni ale căror nivele de
locuire sunt plasate în solul fosil de acest tip, precum ar fi Ciutuleşti 1 etc.
,

10. Încadrarea culturalA.

Industrii le litice ale ambelor niveluri de locuire au multe trăsături comune, atât în
ceea ce priveşte modul de confecţionare, cât şi în ceea ce priveşte tipologia uneltelor de
muncă. In primul rând, în ambele complexe prelucrarea primară a silexului este bazata
pe nucleul prismatic cu desprinderi subparalele, tehnică ce poate fi calificată ca
lamelara. Din punct de vedere tipologie, în inventar predomină formele aurginaciene:
gratoarele carenate, gratoare pe capete de lame cu retuşe abrupte ori semiabrupte pe o
latură ori pe ambele, lamele cu · retuşe semiabrupte pe laturi, burinele diedrice,
poliedrice, de regulă formate prin aşchieri burinate scurte. 8urinele de tip aurignacian
(carenate, diedrice, poliedrice, nucleiforme) imprimă inventarului, în ansamblu, în
ambele niveluri de locuire, o amprentă specifica, destul de diferită de structura
inventarului staţiunilor gravettiene de această vârstă din zonă27 Totodată, din aceste
complexe lipsesc practic formele tipice gravettiene de tip Jame a bord abattu. Aceste
particularităţi ne oferă posibilitatea de a raporta nivelurile de Iocuire din staţiunea
Climauţi I l aurignacianului şi dacă ţinem cont de poziţia geologică a amplasarii lor în
depuneri, datele de C 14, atunci le putem raporta unui aurignacian tardiv. Până în prezent,
staţiuni stratigrafice de tipul celor de la Climăuţi I l nu sunt încă cunoscute în spaţiul
dinstre Nistru şi Prut. Opinia lui S. Covalenko referitoare la materialele staţiunilor
Raşcov VII şi VIII este complet lipsită de temei28 În genere, în mare măsură, părerile
expuse de el în lucrarea citată sunt departe de realitate. Cele mai apropiate paralele cu
materialele din această statiune le găsim în aurignacianul tardiv din Moravia, România,
26

Ibidem, p. 38.
1. Borziac, op. cit., p. 33-37.
�· S. Kovalenko, The upper paleolithic industries in the Dniester zone ofMoldavia, in Prehistoire
:7

Europeenne, 9, 1996, p. 224.
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Fig. 27 - Diagrama polenică a depunerilor din cuatemar şi holocen. Legenda:
1 - sol din Holocen; 2 - argilă; 3 - sol fosil; 4 - polen de foioase; 5 - polen de conifere;
6 - polen de erbacee; 7 - polen de spori .
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Fig. 28 - Diagrama polenică a sec�unii depunerilor pe locul staţiunii. Legenda:
1 - conţinutul de spori; 2 - conţinutul de polen de lemnoase;
3 - con�nutul de polen de erbacee; 4 - prezenţa sporilor.
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U ngaria29 Pentru teritoriul dintre N istru şi Prut complexele de la Climăuţi I l sunt
unicate în felul lor, deşi este posibil ca materiale similare să fi fost descoperite anterior
prin colectări de materiale de la suprafaţă30
Concluzii.

Astfel, rezultatele principale ale studiului staţiunii din paleoliticul superior cu
două niveluri de locuire de la Climăuţi pot fi expuse rezumativ în modul următor:
1 . Staţiunea de la Climăuţi I l , care este una dintre cele mai timpurii şi mai sudice
din Europa, unde la construcţia locuinţelor au fost intens utilizate oase de mamut,
se evidenţiază prin practicarea prioritară a vânatului mamuţilor;
2. Ambele niveluri de locuire au furnizat loturi de inventar caracteristice pentru
faciesurile tardive ale aurignacianului. Materialele arheologic�"; dau posibilitatea
de a defini fazele cele mai tardive, cunoscute până în acest moment, ale
aurignacianului de la est de Carpaţi, de a sincroniza destul de efectiv dezvoltarea
concomitentă în zonă a două căi generale de dezvoltare a paleoliticului superior
din zonă, a aurignacianului şi gravettianului;
3. Este posibil ca materialele din statiune să documenteze una dintre cele mai certe
manifestări ale aurignacianului din estul Europei;
4. La etapa respectivă de dezvoltare a aurignacianului formele bifaciale sunt de
acum complet înlocuite cu vârfuri din fi ldeş de mamut;
5. Studiul staţiunii3 1 a oferit posibilitatea de a descoperi noi mostre de artă
paleolitică, de piese de podoabă din paleoliticul superior din zonă, completând
astfel repertoriul pieselor de acest fel32 ;
6. A fost descoperită prima locuinţă din aurignacianul dintre Carpaţi şi Nistru;
7. Prezenţa oaselor de mamut în mai multe puncte de pe teritoriul satului Climăuţi
ne vorbeşte despre o bună perspectivă de studiu a staţiunii în continuare.

29 M. Oii va, L 'Aurignacien Morave dans conte:de geographique et cu/turei. în Le Paleolithique et
le Neolithique de la Roumanie en contexte Europeen. BA!,
Dobosi, La recherche du Pateolithique en Hongrie, in

30
1
3

32

I V, laşi, 1 99 1 , p. 1 05- 1 62; V
aceeaşi lucrare, p. 95-99; F.
Bucureşti, 1 978, p. 80-94.

Mogoşanu, Paleoliticul din Banat,
Borziac. op. cit., p. 3 7.
Mulţumim pe aceasta cale profesorului Paul Hesaerst (Institutul Regal de Ştiinţe Na_turale,
Bruxelles, Belgia) care a coordonat studiul realizat pe proiectul INTAS 93- 1 693-Ext. La
final izarea studiului a contribuit şi Th. Obada prin intermediul proiectului "Open Society
Institute", MW 96-605- 1 30696- 1 343.
1.
Borziak, Predmeti izobraiitel 'noi deiate/ 'nosti celoveka na mnogosloinoi
pozdnepaleoliticeskoi stojanke Kosoucy na Srednem Dnestre, în Pamiatniki drevneisego
iskusstva na teritorii Moldavii, Chişinău, 1 989, p. 1 1 -26; 1. Borziac, C.-V Chirica. Pieces
de marne du paleolithique superieur de la val/ee du Dniestr, în Prehistoire Europeenne,
9, Liege, 1 996, p. 393-40 1 .

1.
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L'AURIGNACIEN TARDIF DE LA STATION
ARCHEOLOGIQUE DE CLIMĂUŢI II,
DEP. DE ORHEI
Resume

L'etablissement de Climăuţi I l a ete decouvert en 1 989 par Th. Obadă et 1 .
Borziac. I l est situe a u centre d u vil lage Climăuţii d e Jos, l e dep. d e Şoldăneşti, assise
sur la troisieme terrace de la rive droite du Dniestr, sur un promontoire, â droite de la
contluence de la riviere Gârla avec le Dniestr. De point de vue geomorphologique, la
superficie de l'etablissement represente un terrain irregulier colle aux hauts abrupts du
Dniestr, constitue de calcaires.
En 1 989, dans une fosse de fondation, d'environ 25 x 30 m, â 1 .50-2 m de
profondeur, ont ete decouvertes plusieurs osements de mammouth. Ceux-ci etaient
places dans les depots d'argile et plus frequent dans la partie d'est de la fosse. La
presence de quelques fragments de silex aupres des oses, a conduit â la conclusion qu'il
s'agit d'un etablissement paleolithique.
Selon les observations stratigraphiques de l'etablissement de Climăuţi I l , les
chercheurs ont fait le point sur les deux niveaux d'habitation de cette station
paleolithique:
1 . L'etablissement de Climăuţi I l, qui est un de plus recentes et plus.sudiques de
!'Europe, ou â la construction des maisons ont ete intensement utilises des oses
de mammouth, s'evidencie par la pratique prioritaire de la chasse au
mamouths;
2. Les deux niveaux d'habitation ont fournit des lots d' inventaire caracteristiques
pour les facies tardifes de l'aurignacien. Les materiels archeologiques donnent
la possibilite de definir les phases les plus tardives, connues jusqu'â ce
moment, de l'aurignacien de l'est des Carpates, de syncroniser assez
effectivement le developpement concomitent dans cette zone de deux chemins
generaux de developpement du paleolithique superieur de la zone de
l'aurignacien et du gravettien;
3 . Il est possible que les materiels d e la station documentent une d e plus certes
manifestations de l'aurignacien de l'est de !'Europe;
4. Ă !'etape respective de developpement de l'aurignacien les formes bifaciales
sont entierement remplacees par les points d'ivoire de mammouth;
5. L'etude de la station a offert la possibilite de decouvrir de nouveaux echantions
d'art paleolitique, des pieces de parure du paleolitique superieur de la zone, en
completant le repertoire des pieces de ce type;
6. A ete decouverte la premiere maison de l'aurignacien d'entre les Carpates et le
Dniestr;
7. La presence des oses de mammouth dans plusieurs endroits du territoire du
village de Climăuţi offre une bonne perspective pour l'etude de cet
etablissement â l'avenir.
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DOVEZI A LE UNEI SIMBOLISTICI
A NUMERELOR iN CULTUR A PRECVCVTENI
de Nicolae Ursulescu
,,Numerele sunt, prin natura lor,
anterioare lucrurilor.
Aristotel
"

Deşi suntem convinşi cll apare drept ipotetici - şi chiar hazardata - o încercare
de a descifra simboluri şi corelaţii numerice pentru perioadele pre-literate, totuşi,
descoperirea unor complexe arheologice închise, cu evident caracter de cult, în care se
constata repetarea unor situaţii cantitative şi calitative, ne indreptateşte sa credem ca
simbolistica numerelor, ca expresie a sacra1itllţii, preocupa pe iniţiaţii in mistere,
ocultism şi magie cu mult inca inainte de consemnarea in scris a unor concepţii bine
definite despre numerologie, ca ştiinţA a ordinii divine universale, aşa cum a definit-o
Pitagora (Ghyka, 1 998, p. 1 7-36; Fortier, 2000, p. 9- 1 O; Nicolau 1 967, p. 1 7-36).
Consideraţiile noastre au la bazll doua descoperiri de excepţie, Bcute in ultimele
doua decenii in aşezllr ile precucuteniene de la Poduri Gud. Bacau) şi lsaiia Gud. laşi).
Î n anii 1 980 şi 1 98 1 a fost cercetata, în nivelul inferior al staţiunii de tip tel/ de la
Poduri, aparţinând fazei a I I-a a culturii Precucuteni, o construcţie (nr. 36), de un
caracter aparte, care s-a dovedit a reprezenta, prin inventarul ei, un adevarat sanctuar
(Monah et alii, 1 983, p. 1 5-20; 1 986, p. 1 3 8; Monah, 1 982, p. 1 1 - 1 3 ; 1 995, p. 1 4- 1 6;
1 997, p. 1 9 1 - 1 92; Mantu, Dumitroaia, 1 997, p. 1 79- 1 8 1 ). Chiar de la inceput,
coordonatorul colectivului de cercetare de la Poduri, Dan Monah, a subliniat caracterul
de excepţie al acestei descoperiri, prin prezenţa a doua complexe de cult, plasate Jânga
cele doua vetre ale construcţiei'. Lllsând deoparte detaliile care nu au legatura directa cu
tema noastra, reţinem cll în jurul primei vetre erau risipite şapte statuete feminine, care impreuna cu alte piese - formau laolaltA un complex, denumit convenţional Sfânta
Familie (fig. 1 ) tocmai pentru a se sublinia legatura sacra ce trebuie sll fi existat între
Zeiţa-Mamă (statueta cea mai reprezentativa din grup) şi celelalte zeităţi-copii, carora
modelatorul le-a indicat particularitati ale unor vârste diferite (Monah, 1 982, p. I l ).
Cel de-al doilea compl.!x (descoperit în aceeaşi locuinţA) are o importanţA ·şi mai
mare, nu numai prin numarul sporit al pieselor conţinute, ci mai ales prin faptul ca este
un complex inchis, ceea ce confera siguranţA totala în aprecierea datelor.
,

1

Din pll.cate, nu se: precizează dacii. cele două vetre se găseau într-o singură încăpere sau dacii. nu
cumva constructia a avut două camere. Facem această observatie, deoarece la Isaiia cele
două vetre descoperite corespundeau celor două faze de existentă ale constructiei.
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1
Fig. 1 - Poduri. Sfânta Familie (apud.

O.

Monah, 1 982, p. 1 2) .

Fig. 2 - Poduri. SfatuJ.zeiţe/or (apud. Mantu, Dumitroaia, 1 997, p. 1 08).
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După cum se ştie, intr-un vas au fost depuse, probabil între paie, piesele unui
ansamblu de cult ce era întrebuinţat Ia anumite ceremonii. Faptul că vasul era acoperit
de un altul, cu rol de capac, exclude posibilitatea unei intruziuni ulterioare care să
modifice componenta cantitativă a ansamblului. Acesta consta din 21 de statuete, arse
oxidant (la roşu), de dimensiuni diferite şi cu particularităţi evidente de modelare.
Dintre acestea, un număr de 1 5 aveau decor pictat, iar şase erau nepictate (fig. 2). Lor le
corespundeau doar 13 tronuri miniaturale2, lucrate dintr-o pastă de o calitate mai slabă
decât cea a statuetelor. Majoritatea spătarelor scăunelelor-tronuri se terminau cu coarne,
redate fie foarte accentuat (într-un caz), fie mai estompat, mergând până la mici
proeminente laterale. Şi aici se remarcă tratarea diferenţială a tronurilor. fiecare fiir.d
destinat probabil unei anumite statuete (Monah, 1 982, p. 1 1 - 1 2; 1 997, p. 1 O 1 ; Monah et
alii, 1 983, p. 1 9; Mantu, Dumitroaia, 1 997, p. 1 79). Proeminenţele care redau coarnele
au fost explicate ca probabile simboluri masculine (Monah, 1 997, p. 1 9 1 ).
Î n componenţa complexului se mai aflau două piese de lut, de foarte mici
dimensiuni, considerate bizare de către descoperitori: o sferă, cu un orificiu incomplet
perforat şi un con, decorat cu incizii, terminat la partea superioară cu o "creastă" obiecte cărora nu li s-a putut da o explicaţie în privinţa semnificaţiei lor (Monah, 1 982,
p. I l , 1 3 ; Mantu, Dumitroaia, 1 997, p. 1 79- I SO). Asupra unei posibile interpretări a
acestor două mici piese vom mai reveni.
Cea de a doua descoperire a fost flicută recent în aşezarea Precucuteni Il târzie de
Ia lsaiia (corn. Răducăneni, jud. laşi). de către noi, împreună cu profesorul Vicu Merlan.
Cercetările, începute în 1 996, au continuat in 1 998 şi 2000, cu întreruperi şi dificultăţi
legate de probleme financiare şi reticenţele proprietarilor terenului pe care se află
aşezarea. Doar sprijinul masiv acordat în ultimul an de către Fundaţia Mileniului III, prin
dl. dr. Romeo Dumitrescu (căruia îi aducem şi aici mulţumirile noastre), ne-a permis să
tinalizăm cercetarea pe teren a întregii construcţii, care a avut un evident caracter ritual.
Aşezarea se întindea circa 250 m pe terasa de deasupra albiei majore a Jij iei,
între două mici viroage, având Ia baza terasei izvoare, care au favorizat desigur locuirea
in acest punct. Amplasarea şanţului de control chiar pe mij locul aşezării ne-a oferit
şansa de a surprinde, încă din 1 996, un prim complex de cult. ce se afla la marginea
unei construcţii cu platformă masivă de lut. Datele stratigrafice ne-au arătat că
respectiva construcţie a cunoscut o refacere majoră, cea de a doua fază deranjând în
mare măsură vestigiile primei clădiri. Prima construcţie (loc. 1 A) a avut o platformă
(groasă de 8- 1 0 cm), construită pe bârne (cu diametre de circa 1 O cm) şi crengi. A fost
orientată aproximativ pe direcţia nord-sud, având laturile de circa 6 x 4 m. Resturile
răvăşite ale vetrei (spărturi mozaicale) erau împrăştiate în zona sud-vestică a
construcţiei (Ursulescu, Merlan, Tencariu, 200 1 , p. I l 0-1 1 1 , pl. 28). Lângă vatră, spre
vest-sud-vest, s-a găsit în 1 996, pe o suprafaţă de circa 1 m2, uri prim complex de cult
(fig. 3 ), format dintr-o masă-altar, un vas askos şi o tabletă fragmentară de lut, cu semne
: I nitial. s-a vorbit şi de existen\a unui mic fragment dintr-un al 1 4-lea tron şi s-a presupus chiar
existenta a 1 5 tronuri, care ar li corespuns cu numărul statuetelor pictate (Monah, 1 982. p.
I l ; Monah et al ii, 1 983, p. 1 9). Ulterior. după studierea atentă a complexului. s-a afirmat
clar că este vorba de doar 1 3 tronuri (Monah el alii, 1 986. p. 1 38; Monah. 1 91!5, p. 1 4 :
1 997. p . 1 9 1 : Mantu. Dumitroaia. 1 997, p . 1 79).
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Fig. 3

Fig. 4

-

-

lsaiia: piesele complexului de cult descoperit lângă vatra din prima etapă a
construcţiei (apud Ursulescu, Merlan, 1 997, pl. XXIV).

lsaiia: recipientul in care au fost depuse piesele celui de al doilea complex de cult.
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incizate pe una din feţe (Ursulescu, Merlan, 1 997, p. 32, pl. XXIV). Spre nord-est' de vatră
erau alte piese cu caracter de cult: încă o măsuţ!-altar şi o statuetă (descoperite în 1 998).
Constructia suprapus!\ (loc. nr 1 ) acoperea o suprafaţă mai mare (cea. 8 x 5 m),
având o orientare nord-vest - sud-est. A avut şi ea acelaşi tip de platformă, dar vatra,
care se ana în colţul estic, a fost amenajată direct pe sol. Se pare că a avut o formă
pătra!ă, cu laturile de circa 50 cm (Ursulescu, Merlan, Tencat iu, 200 1 , p. I l O- I l 1 , pl.
28). In imediata apropiere a vetrei, spre vest (spre interiorul locuinţei), era o măsuţă
altar. cu picioare masive, uşor tronconice, iar mai la vest se ana o altă măsuţă-altar,
precum şi o mare cutie de lut. cu colţurile uşor rotunj ite, care se îngusta treptat spre
gură. Lângă acest complex a fost găsit, în 1 998, de către colegul Merlan, un recipient,
pe care 1-a prelevat integral. Recipientul (fig. 4) se aseamănă, în mare măsură, c.u cele
descoperite în ari ile culturilor Gumelniţa şi Cucuteni, la Căscioarele (Marinescu-Bîlcu,
Cârciumaru, 1 992, p. 362, fig. 8), U lmeni (Cârciumaru, 1 985, p. 1 25, fig. 1 ; Marinescu
Bîlcu, Cârciumaru, 1 992, p. 360, fig. 71 1 ), Brad (Ursachi, 1 99 1 , p. 337-3 38, 343-344,
364-367, fig. 5-8; 1 992. p. 59-6 1 , fig. 5-8; Mantu, Dumitroaia, 1 997, p. 2 1 4. fig. 1 53) şi
care par să fi fost special construite pentru a adăposti ansambluri cu caracter de cult, ca
un fel de "puşculiţe" (Cârciumaru, 1 985, p. 1 25) sau "truse de şaman" (termen sugerat
de colegul Marian Neagu).
La desfacerea recipentului, care crăpase în mai multe fragmente, s-au găsit 21 de
statuete, 13 scăunele, precum şi o serie de conuri şi mărgele de lut, de mici dimensiuni
(fig. 5), asupra cărora vom reveni cu detalii. Atât cele 2 1 de. statuete (fig. 6), cât şi cele
13 scăunele (fig. 7) prezint! fiecare particularităţi de modelare. Asem!nările cu
componenţa numerică a complexului descoperit anterior la Poduri sunt frapante, chiar
dacă modelarea şi decorarea pieselor s-a f!icut într-un mod total diferit. Între cele două
staţiuni contemporane este o distant! de cel puţin 1 40 km în linie dreaptă, ceea ce
exclude posibilitatea unei influenţe directe sau a unui singur artizan pentru cele două
ansambluri de statuete. Totuşi, la baza alcătuirii celor două complexe de cult s-a aflat.
evident, o concepţie unitar!, care a impus respectarea unor canoane numerice. Atrage
atenţia şi faptul că în timp ce la Poduri I S statuete sunt pictate (Monah, 1 982, p. 1 3 ;
1 995, p. 1 4), la l saiia acelaşi număr de piese prezintă decoruri incizate pe trunchi şi pe
gât (fig. 8). Î n două cazuri (nr. 2 şi 6), inciziile redau imaginea unor coliere, aşa cum
întâlnim şi la Poduri, dar acolo realizarea acestora s-a f!icut plastic sau prin pictură
(Monah, 1 982, p. 1 3).
Este evident că cele două complexe au fost utilizate de mai multe ori. aşa cum ne
indic1't unele m ici deteriorări ale pieselor, îndeosebi ale scăunelelor, care şi la l saiia au
fost f!icute dintr-o pastă mai neglijent prelucrată. Se pare că, între utilizări, piesele erau
păstrate în recipiente, în vederea refolosirii lor la o altă ceremonie de cult.
Ne-a retinut atenţia şi faptul că, în ambele complexe, statuetele au fost foarte
bine arse la roşu, ceea ce contrastează cu arderea incompletă a majorităţii celorlalte
statuete descoperite in diferite aşezări precucuteniene, care - de regulă - prezintă nuanţe
de la cenuşiu la negru (Marinescu-Bilcu, 1 974, p. 93). Deoarece una dintre statuetele de
la Isaiia (nr. 1 4) era desprinsă longitudinal in două, am putut reconstitui modalitatea de
prelucrare. Miezul era modelat dintr-o pastă destul de zgrunţuroasă, cu amestec de
c ioburi pisate şi materiale organice. După unirea celor două jumătăţi longitudinale,
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statueta a fost bine arsă, astfel eli miezul a devenit roşu. Apoi, pentru a se acoperi
asperitliţile, statueta era unsii cu un strat de argilli finli, gros de 1 - 1 ,5 mm, şi se proceda la o
a doua ardere, ceea ce tăcea ca aceastli peliculli sli devinli perfect aderentii. În final, piesele
de la lsaiia au fost muiate într-o angobli roşiaticli (cel puţin pânli în dreptul bustului) şi llisatc
sâ �t usuce, tăm a mai fi arse. Aceasta explicli de ce, în majoritatea cazurilor, angoba s-a
desprins, dupli cum la Poduri pictura s-a şters în mare parte de pe cele 1 5 statuete.
Probleme interesante ridică şi numlirul mărgelelor de lut, dintre care 6 1 sunt
întregi, iar alte 3-4 fragmente par să indice că numărul total al acestora era de 63 . Dintre
acestea, un număr de 42 erau complet străpunse (fig. 98), indicând - în mod clar - că
odinioară formau un colier. Probabil că ele imitau forma cariopselor, aşa cum s-a
observat cu ocazia analizării colierelor de la Ulmeni şi Izvoare (Marinescu-Bîlcu,
Cârciumaru, 1 992, p . 360). De remarcat că numărul mărgelelor era dublu faţă de cel al
statuetelor. Celelalte 2.1 de mărgele erau perforate doar parţial (fig. 9A), situaţie ce se
potrivea cu cea a micilor conuri de lut străpunse, de asemenea, doar în capătul ascuţit
(fig . 1 0). Aceasta ne-a făcut să credem că, iniţial. un con putea fi unit cu o biluţă partial
pc rf"orat:'i prin intermediul unei mici tije de lemn. rezultând astfel o imagine pha/oidâ
stilizat� ', ca simbol al masculinităţii (fig. 1 0/25). Deci, cele două componente ale unei
asemenea reprezentări phalice, cu cap mobil, care apar probabil şi la Poduri (o singură
dată: cele două mici piese considerate bizare şi incxpl icabik ca funcţionalitate), la lsaiia
se repetă de 21 de ori, ceea ce ne duce cu gândul la o asociere între o statuetă feminină
şi o reprezentare masculină. Probabil eli aceşti acoliti masculini ai statuetelor feminine
jucau şi ei un anume rol în cadrul ceremoniilor dedicate cultului fecunditliţi şi fertilităţii.
În cadrul acestor ansambluri de cult spectrul simbolurilor masculine se completa şi prin
coarnele splitarelor de la scliunelele-tronuri (fig. 7).
Cheia numerică a ·celor două ansambluri o reprezintă, evident, numărul 2 1 , care
în religiile din perioada istorică reprezinta simbolul atotputerniciei divinităţii (Papus, p.
52-53 ). Chiar dacii, datorită lipsei izvoarelor scrise, nu avem dovezi directe despre
existenţa unei magii a numerelor la nivelul societăţii precucuteniene, totuşi, cele două
descoperiri (de la Poduri şi lsaiia) ne îndreptliţesc să considerăm că nu este hazardată
presupunerea cunoaşterii unei asemenea magii, cel puţin de către vracii şi şamanii
acelor vremuri. Explicaţia am putea-o găsi în originile acestei culturi. care prin
puternicul fond Boian din componenţa sa (Marinescu-Bîlcu, 1 974, p. 1 09- 1 1 0) se
leagă de chalcolithicul egeo-anatolian, iar prin intemediul acestuia de lumea
Mesopotamiei. aflată acum (cea. 4000 î.Chr.) la îm:eputul civilizaţiei propriu-zise. adică
trecerea Je la cultura halafiană la cea de tip Obeid (Lichardus et alii, 1 985, p. 1 96-206).
Or, civilizaţia mesopotamiană, despre care ştim sigur că avea cunoştinţe matematice ş i
astronomice profunde (Kramer, 1 962; Brentjes, 1 972; Oppenheim, 1 977), bazate pe o
ştiinţă a semnificaţiei numerelor (Goff, 1 963), la rândul ei. îşi avea rădăcinile in
culturile neolitice şi chalcolithice anterioare din zona Orientului Apropiat (Lichardus et
alii. 1 985, p. 1 56- 1 95).
3

Reconstituirea noastră se bazează atât pe existenţa tipului de statuctă cu cap mobil în mai multe
culturi nco-eneolitice din sud-estul Europei (Dumitrescu, 1 960, p. 254-257; 1 974, p. 232233, fig. 1 55; Comşa, 1 9?5, p. 43, tig.53/5-6), cât şi pe descoperirea în aşezarea Cucuteni
A de la Truşeşti a unui con, având la partea superioară trAsAturile feţei umane (Petrescu
Dimbovita et alii, 1 955, p. 1 72, fig. 5/ 1 ).
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Fig. 7 - lsaiia: cele 1 3 scăunele-tronuri.
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Pe de altă parte, această mistică a numerelor s-a transmis, în formă scrisă, atât în
fi losofia greacă (în special in cea pitagoreică) (Ghyka, 1 998, p. 1 0- 1 5), precum şi în
Biblie (Ghyka, 1 998, p. 1 3), care reprezină o adevărată esenţă a civilizaţiei orientale,
atât a celei mesopotamiene, cât şi a celei egiptene. Toate aceste concepţii străvechi au
stat, la rândul lor, la baza formării ştiinţei medievale şi moderne a numerologiei, precum
şi a Cabbalei, strâns legată de ea (Ghyka, 1 998, p. 86-94; Scholem, 1 996).
Se pare că la baza acestei lungi evoluţii se află sistemul numeric mesopotamian
(desigur, de sorginte mult mai veche), bazat pe cifra şase, utilizat încă şi în prezent, cel
puţin în sistemul de împărţire a timpului. Dacă şase era normalul, atunci şapte a devenit
simbol a tot ceea ce se afla dincolo de firesc, deci simbol al supranaturalului, al
divinităţii, al eternităţii (Levi, p. 1 90). Astfel, numărul 21 (numărul statuetelor din cele
două complexe) ar reprezenta multiplicarea lui 7 cu 3 (simbolul triunghiului, al
echilibrului, al treimii - semn ales şi în iconografia creştină pentru ochiul atotvăzător al
divinităţii supreme); deci, 21 ar marca atotputernicia divinităţii (Papus, p. 52-53),
regăsită în cele mai diverse ipostaze. lată de ce credem că nu greşim considerând că cele
2 1 de statuete ar reprezenta Panteonul zeiţelor lumii precucuteniene (şi poate nu numai
al acesteia!) sau ipostaze ale Marii Zeiţe, la care se adaugă şi diferite alte reprezentări
stilizate ale acoliţilor masculini (coarne, phaloi şi chiar statuete cu insemnele
masculinităţii). Rezultanta finală a impreunării reprezentărilor masculine şi feminine
pare a ne fi sugerată de decorul spiralic punctat, existent pe cel mai important scaun de
la Isai ia (fig. 7/3), ce a aparţinut probabil matroanei (zeitatea nr. 1 ), cunoscut fiind
faptul că spirala exprimă esenţa evoluţiei, a vieţii veşnice (Boehlau, 1 929; Oişteanu,
1 989, p. 1 64, 263-265).
Trecând la analiza numerică internă a pieselor ce compun Panteonul, constatăm
(după aceleaşi tradiţii ale Cabbalei) că I S (numărul statuetelor decorate, fie prin pictură,
fie prin incizii) este numărul Destinului (Papus, p. 53); ar pl)tea fi vorba, deci, de o
aluzie la faptul că Panteonul feminin determină totodată soarta fiecăruia.
Foarte importante sunt cele două numere ( 1 3 şi 8) pe care le regăsim, de
asemenea, in cele două cpmplexe. Cele 1 3 tronuri ne arată clar că nu toate zeiţele aveau
dreptul de a sta pe acestea, diferenţierea fhcându-se probabil in funcţie de vârstă
(atingerea sau nu a stadiului maternităţii) (Marinescu-Bilcu, 1 974a, p. 4 1 8; 1 977, p. 42;
1 977a, p. 1 6). Credem că acest drept il aveau doar cele care dăduseră naştere vieţii; o
serie de detalii anatomice (fig. I l ) ne ajută să separăm acest grup (prin redarea sâni lor, a
triunghiului inghinal, poziţia separată a picioarelor, decorate cu împunsături). Celelalte
opt (fig. 1 2) formau probabil grupul celor care urmau să devină şi ele, la maturitate,
dătătoare de viaţă. Şi acestea se particularizează, la rândul lor, printr-o serie de detalii,
in primul rând prin redarea zonei inghinale sub forma a două unghiuri paralele. Î n
interpretare cabbalistică (Papus, p. 52-53), cele două numere reprezintă tocmai
principiile opuse ale morţii ( 1 3) şi creaţiei materne (8). În acest sens, cele 1 3 statuete
mature ar putea fi interpretate drept cele care se îndreaptă :.pre sfârşitul vieţii, iar cele
opt tinere drept cele care urmează să devină creatoare de viaţă.
De asemenea, credem că acest sens al evoluţiei se poate surprinde şi în
eşalonarea celor 2 1 de statuete de la Isaiia (fig. 6), care au drept inceput de serie
"
"
"copilaşul (statueta nr. 2 1 , care măsura doar 1 ,9 cm), urmând celelalte "zeiţe tinere
(7), reprezentate in diferite etape de evoluţie, apoi 1 2 "zeiţe mature" (de asemenea cu
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ipostaze diferite); seria culminează cu statueta cea mai impozantă (nr. l ), care, însumând
atât elemente ale "maturităţi i" (se încadrează în grupul celor patru statuete mature, cu
picioarele destlcute şi decorate cu impresiuni), cât şi ale "tinereţi i" (de exemplu, zona
inghinală redată prin unghiuri paralele), ar putea fi considerată o "zeitate primordială" .
Este interesant faptul că dac! eliminllm cele două piese aflate la extreme, din punct de
vedere al dimensiunilor (nr. 1 şi 2 1 ), rllmân două grupuri, ale căror numere (7 şi 12) au
iarăşi o semnificaţie magică: divinitatea şi forţa echilibrantă (Papus, p. 52-53).
Î mpreuni! formează numarul 1 9, care - în interpretare cabbalistică - semnifică hrănirea
(Papus, p. 53), ceea ce trimite direct Ia cultul fertilităţii.
Consideram, deci, ca interpretarea compoziţiei numerice a celor două complexe
(lsaiia şi Poduri) poate furniza un nou argument pentru faptul că străvechile civilizaţii
neol itice şi eneolitice nu trebuie rupte de evoluţia ulterioară a omenirii, ci - din contră se afla tocmai Ia baza acesteia. S-a demonstrat deja că unele divinităţi ale panteonului
grecesc clasic şi unele · teme ale mitologiei greceşti, precum Demeter şi Cora,
androginul, Gea, Zeus (în ipostaza de taur), cuplul divin ş.a., îşi au originea în credinţele
civilizaţiilor neolitice din Balcani (Leveque, 1 972, p. 144- 1 79; Monah, 1 997, p. 27-28,
2 1 2-2 1 5; Ursulescu·, Batariuc, 1 987, p. 309-3 1 2). Descoperirile de la Poduri şi l saiia
adaugă Ia acestea şi aspectele magice ale simbolurilor numerice, despre care putem
afirma acum că"populaţia precucuteniană din Moldova le cunoştea deja şi le utiliza în
cadrul unor ceremoni i de cult.

TE MOIGNAGES D'UNE SYMBOLIQUE DES NOMBRES
DANS LA CULTURE PRE CUCUTENI
Resume

On presente deux complexes de culte decouverts dans Ies habitats de Poduri
(dep. de Bacău) et d' Isaiia (dep. de l aşi), appartenant â Ia culture Precucuteni
(I'Eneolithique ancien). Les deux decouvertes ont ete deposes dans des recipients en
argile cuite, representant donc des complexes totalement clos. B ien que les deux
decouvertes soient separees d'une distance d'environ 1 40 km entre elles. pourtant
celles-ci presentent la meme composition numerique: 2 1 statuettes feminines (dont 1 5
decorees) et 1 3 petites chaises-trones. En plus, â. lsaiia i l y a 2 1 de petits cones en argile
cuite, perfores â Ia partie pointue; â ceux-ci correspondent 2 1 de petites spheres en
argile cuite, egalement percees rien que partiellement. L'auteur considere qu'un cone
etait uni avec une telle sphere par une petite tige en bois, en resultant une image
phallique stylisee, en tant que symbole de la masculinite - donc, d'acolytes des deesses.
Le symbole masculin peut aussi se retrouver aux cornes schematises des dossiers de
petites chaises. De meme, dans le vase d'l saiia etaient 42 perles d'argile cuite,
integralement perforees, qui formaient probablement jadis un collier; celles-ci imitaient
probablement Ies caryopses, qui dans d'autres decouvertes composaient le collier. Donc.
ces perles pourraient etre aussi posees en I iaison avec le culte de Ia fertilite.
L'auteur observe que le nombre essentiel dans les deux complexes de culte est 2 1 ,
qui dans I a numerologie represente l e symbole de l'omnipotence d e I a divinite: 2 1 est la
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multiplication du 7 (le symbole du sumaturel, de l'absolu dans le systeme numerique
mesopotamien, base sur le chifre 6) par 3 (le nombre de la trinite, du triangle).
Donc, on considere que dans la culture Precucuteni on peut supposer l'existence
d'une symbolique des nombres, dans le cadre des conceptions magiques-religieuses,
connues par les magiciens et les chamans de ce temps-lâ. Une telle symbolique a ete
possible dans I'Eneolithique de l'est de Carpates, selon l'opinion de l'auteur, par le fait
que la culture Precucuteni englobait en soi-meme un puissant fond meridional, d'origine
egeo-anatolienne, qui, â son tour, se trouvait en liaison avec les civilisations tres anciennes
de la Mesopotamie. Donc, les profondes connaissances mathematiques de la Mesopotamie,
transmises par les sources ecrites ont, presque sOr, leurs racines dans les civilisations
anterieures du Chalcolithique. D'ici ces connaissances ont ete diffusees encore sous la forme
d'une symbolique des nombres tant â la Bible (interpretees ulterieurement par la Caballe)
que dans la philosophie grecque (surtout dans celle pythagorique).
Les deux decouvertes de I'Eneolithique de l'est de Carpates viennent de
renforcer la supposition faite d'auparavant que beaucoup d'elements de la religion et de
la mythologie grecque ont leurs racines dans les civilisations anterieures du NeoEneolithique du sud-est de !'Europe.
·

L EGENDE DES FIGURES
Fig. 1 .
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 1 0.
Fig. 1 1 .
Fig. 1 2 .

Poduri: "Sainte Fami lie" (apud. D.Monah, 1 982, p. 1 2).
Poduri: "Le Consei l des Deesses" (apud. Mantu, Dumitroaia, 1 997, p. 1 08).
lsaiia: les pieces du complex� de culte trouve pres de l'âtre de la premiere
etape de la construction.
lsaiia: le recipient ou ont ete deposees les pieces du deuxieme complexe de
culte.
lsaiia: l'ensemble des pieces trouvees dans le deuxieme complexe de culte.
l sa iia: les 2 1 statuettes feminines du deuxieme complexe de culte.
lsaiia: les 1 3 petites chaises-tr6nes.
lsaiia: les 1 5 statuettes decorees d'incisions.
lsaiia: perles en argile (A; partiellement percees; B: percees).
lsaiia: c6nes en argile avec une perforation partielle, verticalement.
lsaiia: le groupe des 1 3 statuettes "mOres"
Isai ia: le groupe de 8 statuettes "jeunes"
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QUELQUES CONSIDERATIONS
SUR LES ASPECTS REQIONAUX DU
COMPLEXE CVLTVREL CVCVTENI-T RIPOLYE
par Dumitru Boghian
En plus de cent dix annees, passees depuis la decouverte de l'etablissement
eponyme de Cucuteni-Blliceni, se sont accumulees des nombreuses connaissances qui
nous informent, â souffisante precision, sur la genese et l'evolution du complexe
culturel Ariuşd-Cucuteni-Tripolye, expression pleniere, tres vitale et avec une
particuliere force creatrice, de l'eneolithique europeen.
Dans cette periode, ont ete solutionnes les problemes concemant les
caracteristiques de la vie materielle et spirituelle de ces communautes eneolithiques. Au
long de l'evolution de ce complexe culturel, ont ete etablis plusieurs aspects regionaux
dans l'aire de son developpement.
Le premier chercheur qui a parle, dans la litterature archeologique roumaine, de
l'existence des differenciations regionales dans le developpement du complexe culturel
Cucuteni-Tripolye, a ete le regrette professeur VI. Dumitrescu, qui a delimite les
grandes variantes culturelles regionales: Ariuşd et Cucuteni, dans lesquelles
pn!dominait la ceramique peinte, et Tripolye, dans laquelle, presqu'en toutes les phases
de l'evolution 1 , dominait la ceramique â decor creuse.
U lterieurement, le meme specialiste, en effectuant des recherches â Drllguşeni
(dep. de Botoşar:i) et analysant les materiaux archeologiques, dans les annees 1 9701 973, a mis en discussion l 'existence d'un aspect regional, dans la partie du nord-est de
la Moldavie, caracteristique pour l'etape finale de la phase Cucuteni A (Cucuteni A 4 )
de cette civilisation2•
Plus tard, en aprof'!'ondissant la recherche, VI. Dumitrescu a montre qu'il y a, au
'llo ins, trois aspects reg!of"aux dans la phase Cucuteni A: le premier, pour l'etape
Cucuteni A 3 , dans la parti::: de nord-est de la Moldavie, caracterise par la ceramique
peinte en association avec des decors executes par des fils de piqures-fossettes et
cânnelures, â differentes largeures et profondeures, comme il resulte des materiaux
d'e-;ou\ erts â Hllbăşeşti, Truşeşti et partiellement â Cucuteni; le deuxieme,
caracteristique pour la meme zone, mais pour l'etape Cucuteni A 4, s'est fait distinguer
·

1
VI. Dumitrescu. Originea şi evoluţia culturii Cucuteni-Tripolie (/}, dans SCIV, 1 4, 1 . 1 963, p. 72.
: ldem. Einige Fragen zur Cucuteni Kultur im Lichte der Ausgrabungen bei Drăguşeni (NO der
Moldau, SR Rumanien), dans ZfA, 7, 1 973 , p. 1 -20: ldem, Unele probleme ridicate de
aşezarea cucuteniană de la Drăguşeni (Jud. Botoşani), dans Din trecutul judeţului
Botoşani. 1 973, Botoşani, 1 974, p. 33-47.
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par Ies recherches de Drăguşeni, en continuant les traits herites de I'etape anterieure;
tous les deux aspects presentes different du troisieme, definit pour les etablissements
situes â l'ouest du Siret, avec seulement de Ia ceramique peinte3
Dans les deux dernieres decennies, bien que la quantite des materiaux
archeologiques decouverts et etudies a considerablement augmente, Ia question des
variantes regionales de la civilisation de Cucuteni n'a pas ete abordee par les
specialistes â la meme intensite que Ies autres themes.
Suite aux recherches de Bereşti-Dealul Bulgarului (dep. de Galaţi), I.T
Dragomir a sugere I'existence d'un aspect regional, caracteristique pour I 'etape
Cucuteni A 3 dans Ia partie du sud de la Moldavie4 Lui aussi est l'auteur d'une
monographie concernant ( 'aspect culturel Stoicani-Aideni, en montrant que celui-ci est
le resultat de la synthese entre Ies communautes de la phase de transition de la
civilisation Boian â celle de Gumelniţa A 1 et celles de Ia phase Cucuteni A 1 5 D'autres
chercheurs ont emmis des hypotheses, selon lesquelles cet aspect est apparu comme une
synthese Gumelniţa-Ariuşd6, Precucuteni I I I-Gumelniţa A 1 7, ou entre Ies communautes
de la phase de transition de Boian â Gumelniţa A 1 et Cucuteni A :J1 8 •
Les observations faites sur l'evolution et la diffusion de Ia troisieme phase de Ia
civilisation de Precucuteni vers le nord-est, ont permis a Silvia Marinescu-Bîlcu
d'admettre, en principe, l'existence de quelques aspects regi( naux, ainsi qu' il etait
suppose par quelques specialistes russes et ukrainiens, mais elle ne Ies nomment pas et
3

ldem, Aspecte regionale în aria de răspândire a culturii Cucuteni, în cursul primei sale faze de
de=voltare, dans SCJVA, 25. 4, 1 974, p. 545-554: Idem. Remarques il propos des certains

aspects regionaux dans 1 'aire de diffusion de la cu/ture Cucuteni. pendant sa premiere phase
(A), dans Festschriflfiir Richard Piltioni zum Siebzigsten Geburstag, Viena 1 976, p. 1 67- 1 76.
.
. Dealul
� 1 . T. Dragomir, Săpăturile arheologice din aşezarea cucuteniană de la Bereşti
Bulgarului " judeţul Galaţi, dans MCA, XV; 1 983, p. 70 el Ies suivantes; Idem.
Principalele rezultate ale săpături/ar arheologice de la Bereşli "Dealul Bulgarului "
(198/), judeţul Galaţi, dans MemAntiq, IX-XI, 1 977- 1 979, p. 93- 1 39; ldem, Eneo/iticul
cucutenian din sudul Moldovei, dans le voi. Cucuteni aujourd 'hui, BMA, I l , Piatra-Neamt,
1 996, p. 233-25 1 .
5 Idem, Eneo/iticul din SE României. Aspectul cultural Stoicani-A/deni, Bucureşti, 1 983, p. 1 0,
52, 1 1 2 ; mais du tableau chronologique resultc qu'est une synthese Gumelnita A 1 -

Precucuteni I I I .
Gh. Ştefan, dans Raport MNA, 1 944, p. 3 1 75; M. Petrescu-Dimbovita. dans Materiale, l , 1 953,
p. 56-60; Ulterieurement M. Petrescu-Dimbovita considerait que I'aspect culturel
Stoicani-Aideni represente une synthese proto-Cucuteni (Cucuteni A1 ) et Gumelnita: M.
Petrescu-Dimbovita. Scurtă istorie a Daciei preromane, laşi, 1 978, p. 63.
7 E. Comşa, ţ.Jne/e probleme ale aspectului cultural Aldeni Il, dans SCJV, 1 4, 1 , 1 963, p. 23; Dans Ia
periode ulterieure, E. Comşa a modific sa position considerant que cet aspect a resulte de
I'interpenetration des communautes Cucuteni A1 et Gumelnita: E. Comşa, Neoliticul pe
teritoriul României. Consideraţii, Bucureşti, 1 987, p. 75-76, 87; VI. Dumitrescu, dans SC/V,
1 4, 1 , 1 963, p. 62; Idem, Alexandra Bolomey, FI. Mogoşanu. Esquise d 'une prehistoire de
la Roumanie, Bucureşti, 1 983; et une synthese Precucuteni III-Gumelnita A2
VI.
Dumitrescu, Al. Vulpe. Dacia înainte de Dromichete, Bucureşti, 1 988, p. 38; M. Şimon,
Unele probleme ale aspectului cultural Stoicani-Aideni, dans SCIV, 37, 1, 1 986, p. 5-28.
' E. Comşa. Aldeni, dans EA/VR, voi. 1, 1 994, p. 54.
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n'etablis pas leurs caracteristiques9•
Dans le demier temps, en discutant sur la ceramique cucutenienne de Drliguşeni
(dep. de Botoşani), resultee de ses fouilles, Silvia Marinescu-Bilcu distingue les traditions
et les creations specifiques, conservees, et respectivement, realisees par les artisans potiers
de la-bas, et se refere brievement au probleme de !'aspect regional represente par ces
decouvertes de la fin de la phase Cucuteni A et du commencement de la phase Cucuteni
A-8. Dans ce contexte a ete mentionee une serie des decouvertes contemporaines du nord
et de l'est du Prut: Nezvisko, Jura, Duruitoarea Noua et Cuconeştii Vechi, en considerant
qu'elles font partie de !'aspect du nord de la Moldavie1 0
Parmi les autres mentions, concemant la presence de quelques aspects regionaux,
peuvent etre rappellees celles l iees â l'etablissement de Tg. Ocna-Podei, qui ont un
certa in specifique pour la phase Cucuteni B 1 1, et les decouvertes de l'etablissement de
Slirata Monteoru considere, soit habitation Cucuteni avec des intluences Cemavoda 1,
soit station Cemavoda 1 avec des imports de la phase Cucuteni 8 1 2 •
Dans la l itterature archeologique russe, ukrainienne et moldave, sovietique ou
non, a ete mis, plus tot que dans l'archeologie roumaine, le probleme de la definition
des quelques groupes locales dans l'evolution de la civilisation de Tripolye.
Ainsi, des quelques ouvrages dedies â la phase Tripolye A, resulte l' idee,
conformement â laquelle l'expansion vers le nord et l'est des tribus Precucuteni I l et III,
s'est faite par l'assimilation des descendants de la civilisation du Bug-Dniestr1 3 , en
resultant, indirectement, certaines particularites des nouvelles communautes dans la zone
du Dniestr moyen et de ses affluents de gauche, et du Bug meridional, differentiations qui
composent les aspects regionaux ulterieurs, comme a ete soutenu par E. K. Cemy� . Pour
la phase Precucuteni 111-Tripolye A cette specialiste considerait qu'il �4 a, de meme, sept
groupes locales ou des l ignes paralleles d'evolution de cette civilisation •
9 Silvia Marinescu-Bîlcu,_Le debut des etapes de la cu/ture

Precucweni ainsi que les relations
avec la cu/ture Tripolye, dans TP, 3, 1 982, p. 29; Eadem, Sur quelques problemes du
neolithique et de / 'eneolithique a / 'est des Carpates Orienta/es, dans Dacia. NS, XXXV.
1 99 1 , p. 8- 1 6.
10
Eadem. Drăguşeni. dans MCA, XIV. 1 980, p. 1 00- 1 02; Eadem, Alexandra Bolomey. M.
Cârciumaru, A. Muraru. Ecologica/, economic and behavioural aspects ofthe Cucuteni A4
community al Drăguşeni, dans Dacia, NS, XXVIII, 1 984, p. 46; Silvia Marinescu-Bîlcu,
Ceramica cucuteniană de la Drăguşeni, dans SCJVA, 40, 3; 1 9119, p. 2 1 5-240.
1 1 C. Matasă, Aşezarea eneo/itică de la Târgu Ocna-Podei;"dans ArhMold, II-III, 1 964, p. 1 1 -66.
12 1. Nestor, Eug. Zaharia, Şantierul arheologic Săra/a Monteoru, dans SCJV, 6, 3-4, 1 955, p. 49750 1 ; Şt. Cucoş, Faza Cucuteni B in depresiunea subcarpatică a Moldovei. Resume de la
these de doctorat, laşi, 1 983.
1 3 S.N. Bibikov, V.G. Zbenovi�i. Rannji etap tripo/ 'skoj kultury, dans A USSR, 1, Kiev, 1 985, p.
204-205; V . 1. Markevi�i. Bugo-Dnestrovskaja kultura na territorji Moldavji, Chişina.u,
1 974; V. G. Zbenovi�i. Rannji etap tripo/ 'skoj kultury na territorji Ukrainy, Kiev, 1 989;
ldem, Sloienja tripo/ 'skoj kultury na territorji SSSR, dans TP, 3, 1 982, p. 57.
1 4 E.K. Cemy�. Osnovnie napravlenija putei rasselenia plemen kultury Kukuteni-Tripolye v rannji
period, dans Vostoeinaja Evropa v epoh kamnja i bronzy, Moscova, 1 976, p. 90- 1 02;
ldem, Formirovanie loka/ 'nyh variantov tripo/ 'skoj kultury, dans Noveisie dastiienia
sovetskih arkheologov, Moscova, 1 977, p. 1 8-2 1 ; ldem, dans Eneolit SSSR. Moscova,
1 982, p. 1 73- 1 90; ldem, Puti nasselenia tripo/ 'sko-kukutenskih obScin v /V-III tys do n. e�,
dans TP, 3, 1 982, p. 20.
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40. Nezvisko (horiz. sup.)
41 . Soroka-Ozero
42. Glavan l
43. Petreni
23.
24.
25.
26.
27.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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44.
45.
46.
47
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.
59.
80.
81.
62.
63.
83.

Varvareuca XV
Brânzeni iV
Schipenitz
Horodnica
SuAkova
Dobrovody
Tal'janky
Russohovalka
Staraja Buda
Verem'je-Dav!ok
Halep'je
Capeevka
Tripolye
Vladimirovka
VoroAilovka
Nemirov
Belozerka
Grabeni
Harbuzin
a. Kolomileina ll
b. Kolomi�na l
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Beaucoup plus riches et plus completes sont les donnees qui se reclament a la
phase moyenne de la civilisation Tripolye, dans laquelle ont ete mis en evidence, sur les
etapes de developpement, plusieurs aspects regionaux.
La meme E. K. C emy� considerait que la groupe Zale�tik, definie par M.
Vinogradova, pour la phase Tripolye B 1-B I l , dans la premiere. partie de la zone du
Dniestr moyen 1 5, represente une etape plus precoce de la groupe Ko�ilovcy (Tripolye B
1 1-C 1), et a les commencements dans la phase Tripolye B 1 . Dans cette groupe elle a
englobe, dans l'ordre evolutif, les etablissements suivants: Horodnica-Horodi�te,
Nezvisko, Zale�tik, Horodnica Ogorody, Bilte-Zlote, Ko�ilovc/ 6
Une autre variante regionale, qui a les commencements a la fin de la phase
Tripolye 8 1 et au debut de celle suivante B 1-B Il, a ete denommee la groupe Solonceni,
ou a nouveau Solonceni-Jura, avec des analogies dans les decouvertes de Drăguşeni
(dep. de Botoşani). Dans cette groupe ont ete englobes les habitats: Jura, Solonteni
1 112, Floreşti-Zagotferno, Orheiul Vechi, dans la Rep. de la Moldavie, Perlicani, en
Ukraine 17, et Drăguşeni (Roumanie), etant situees dans la zone de la deuxieme moitie
des cours du Dniestr moyen et du Prut moyen.
Pour la zone du 8ug meridional et du Dniepr moyen, E. V. Tsvek introduit la
notion de civilisation tripolienne estique qui a les racines dans les etablissements
Tripolyens precoces, concervant la ceramique avec des decors creuses jusqu'a la phase
C 1-y 1. Dans cette variante estique, ont ete englobees quatre groupes locales. En realite
elles sont cinq. L'une d'elles dans la partie du nord du Bug moyen, l'autre dans la partie
meridionale du Bug moyen sudique, la troisieme dans l' interfleuve du Bug meridionai
Dniepr, dans la region du cours superieur de;: la riviere Sinjuhin, des affiuents de celle-ci
et du cours superieur de la riviere Ros; la quatrieme dans l'espace du cours inferieur de
la riviere Sinjuhin jusqu'au confluent avec le Bug meridional; la cinquieme dans l'aire
du Dniepr moyen (la zone Kiev-Kanev).
Cette grande variante tripolienne estique est representee par les stations:
Zarubincy, Hreblja, Lisovoie, Krasnostavka, pour les etapes du debut de la phase Tripolye
8 1, Onofrievka, Zjubriha, Lestinovka, Veselyi-Kut, N ikolaevka, �karovka, pour la fin de
la phase Tripolye B 1 et la phase Tripolye B 1-B I I, Vladislavtik, Gord�evka, Hristinovka,
B'ltkurin, Harbuzin, M iropol'je, pour la phase Tripolye 8 1 1 1 8
'
A cote de ces stations, T. G. Mov�a encadrait, dans la soit-disant groupe
Penej kov- Serbanevka, situee dans la meme zone 8ug-Dniestr, les etabl issements
N . M. Vinogradova, Pamjatniki perehodnogo etapa Tripol 'je B 1-B Il v Podnestrovie, dans SA ,
1 972, 1 , p. 36-56; Eadem, Plemena Dnestrovsko-Prutskogo meidurecija v period ras/ve/a
tripol 'skoj kultury, Chişinău, 1 983 passim; T.G. Mov�a, Srednji etap tripol 'skoj kultury,
dans A USSR, 1 985, voi. 1, p. 2 1 1 -2 1 2.
16
E.K. Cerny�. dans Noveisie dastiienja sovetskih arkheologov, 1 977, p. 1 8-2 1 .
1 7 N.M. V inogradova, dans SA, 1 , 1 972, p. 36-56; Eadem, V.S. Bei lek6, P.P. Bârnea, Raskopki
tripo/ 'skogo poselenja v Starom Orhee, dans A IM, 1 974, p. 67-77; T.G. Mov�a, dans
A USSR, 1 985, p. 2 1 2-2 1 3.
18
E.V. Tsvek Tripol 'skie poselenja Bugo-Dnestrovskogo meidurecija (K voprosu o vostocinom
areale kultury Kukuteni-Tripol'je, dans Pervobytnaja arkheo/ogija-poinski i nahodki,
Kiev, 1 980, p. 1 63- 1 85; Eadem, Structure ofthe eastern Tripolye cu/ture, dans Cucuteni
aujourd 'hui, p. 89- 1 1 3 .
15
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Borisovka, K li��ev, Grebeniki, Trostian�ik, Andreevka, qui continuent jusqu'â la phase
finale de la civilisation Tripolye1 9 U ne extension particuliere a connu l'activite de
definition des variantes regionales pour la phase finale de la civilisation Tripolye. Ainsi
ont ete delimitees des nombreuses groupes locales, encadrees dans une periode tres
longue, commencant â la phase Tripolye B 1 1, pour finir dans l'aire situee entre le Prut
et le Dniepr, au debut de l'âge du bronze.
A insi, pour en espace assez large, renfermant l ' interfleuve Dniestr-le Bug
meridional â l'est, a ete definie la variante ou la groupe locale Petreni20. Dans l'aire
estique, englobant le cours moyen du Bug meridional et le oours moyen du Dniepr, la
mSme T. G. Mov�a a place la groupe locale Toma�evka2 1
Ces groupes culturelles: Penej kov-Serbanevka, Petreni et Toma�evka sont
considerees comme les points de depart pour un mosai"que des groupes ethniques et
culturelles, regionales, caracteristiques pour la fin de la civilisation Tripolye: Gorodsk22
ou Gorodsk-Kasperovsk23, dans la Volhinie; Usatovo24, dans la partie meridionale de la
Rep. de la Moldavie et dans le sud-ouest de I'Ukraine; Luka�evka25, dans la zone du
Dniepr moyen, la partie nordique; Ko�ilovcy26, dans la prem iere part[e du Dniestr
moyen; Jvanec27 dans la zone centrale et une portion de celle meridionale du Dniepr
moyen; Sofievka28, dans la partie nordique du Dniepr moyen vers Pripiat; Horodiştea
Erbiceni-Folteşti29, dans l'aire situee entre les Carpathes Orientales et le Prut.
Par cette affiuence d'aspects regionaux nous essayons d'expliquer les complexes
reorganisations ethniques et culturelles passees â la fin de l 'eneolithique, dans l'aire
occupee par les communautes cucuteniennes-tripoliennes, l iees â une phase evoluee du
processus d ' indo-europenisation de l'espace carpato-danubiano-pontique. Dans le
travai l complexe de classification de ces groupes locales, en dehors des specialistes
pr�sentes plus haut, se sont remarques: T.S. Passek, S.N. Bitikov, V .O. Kruc, V.A.
19 T. G. Mov�a, dans A USSR, 1 985, p. 220-223.
Eadem, Petrenska regiol 'na grupa tripi/ 'sk.oj k.ultury, dans Arlcheologija, Kiev, 45, 1 984, p.
1 0-23: Eadem, dans A USSR, p·. 2 1 3-2 1 7; V. 1. Markevifi, Pozdnetripol 'sk.ie plemena na
severnoj Moldavji, Chişinău, 1 98 1 , p assim.
21
Eadem, dans A USSR, p. 2 1 7-220; 228-232; Eadem, TomaJevska lok.a/ 'na grupa tripol 'sk.okukutenskoj obsCinosti, dans SP, 9, i 988, p. 84- 1 09.
22
M. M. � magii, Pamjatki gorodskogo lipu, dans A USSR, 1 97 1 , p. 205-2 1 O.
23 T. G. Mov�a, dans A USSR, 1 985, p. 237-242.
24
O. F. Lagodovska, Pamjatki usativskogo tipu. dans A USSR, 8, 1 9 5 3 p. 95- 1 08; V A.
Derga�ev, 1. V Manzura, Pogrebal 'nie kompleksy pozdnego Tripol 'ja, Chişinău. 1 99 1 . p.
38- 1 29: T. G. Mov�a. dans A USSR, 1 985, p. 249-253 .
zs
V.O. Kruc, Pamjatki lukasjivskogo tipu, dans A USSR, 1 97 1 , p. 1 97-200: T. G. Mov�a. dans
A USSR, 1 985. p. 245-246.
2"
T.G. Mov�a. dans A USSR, 1 98 5, p. 226-228; E. K. Cerny�. dans Novdsie dastizenja sovetskih
arkhl!ologov, p. 1 8-2 1 .
27 T.G. MovSa, dans A USSR, 1 985, p. 232.-23 5; V. 1. Markevifi, Pozdnelripol 'skie plemena na
sevemoj Moldavji, Chişinău, 1 98 1 , passim.
28
l u.M. Zaharuk, Pamjatki so.Oiskogo lipu, dans A USSR, 1 97 1 p. 20 1 -205 ; T. G. Mov!ia, dans ·
A USSR, 1 985, p. 24.6-2 49.
29 M. Dinu, Complexul cultural Horodiştea-Erbiceni-Folteşti, Resume de la th�se de doctorat
laşi, 1 977.
20
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Le tableau comparatif des decors de la variante du nord de la Moldavie
et celle de la zone de Bug meridional (apud E.K. Cerny�)
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Dergatev, V.G. Zbenoviti, I .V. Manzura, V . l . Markeviti, V.la. Sorokin30 etc., qui par
les recherches effectuees ont evidencie des materiaux archeologiques utilises pour la
delimitation de plusieurs aspects regionaux.
A la fin de ce court passage en revue des principales contributions apportees a la
precision de certains aspects regionaux et variantes locales, dans le cadre du complex
culturel Ariuşd-Cucuteni-Tripolye, nous remarquons que quelques groupes culturelles,
etablies par la recherche russe et celle ukrainienne, ont seulement une valeur
chronologique, en presentant des ressemblances avec les etablissements contemporains.
Ainsi, les differentiations d'entre ces groupes d'etablissements sont dues a une
evolution chronologique nonnale, et moins aux certaines particularites zonales. En
tenant compte des donnees accumulees dans Ia litterature archeologique, concernant ce
probleme, aussi bien que de Ia necessite d 'une definition plus precise des variantes
regionales du complexe culturel Ariuşd-Cucuteni-Tripolye, dans le present ouvrage
nous nous proposons de preciser les criteres a partir desquels nous pourrions etablir les
differents aspects culturels regionaux des communautes eneolithiques mentionnees, et
ensuite, d'analyser leurs particularites evolutives a partir des phases et des espaces de
developpement.
En tenant compte de l'extension et de la complexite de ce probleme, nous
sommes conscients des limites d'une entreprise pareille, et nous sommes convaincus
que les recherches prochaines, par l'accumulation des nouvelles decouvertes et par la
realisation des nouvelles interpretations, contribuiront, sans doute, a l'explication
beaucoup plus exacte de la theme soumise a la discussion.
Pour commencer, nous tenons a preciser que par variante d'une civilisation ou
d'un complexe culturel nous comprenons un group d'etablissements contemporains, qui
occupent un certain territoire, relativement unitaire au point de vue geographique, et
bien qu' ils presentent des resemblances evidentes avec les structures fondamentales de
la civilisation a laquelle ils appartienent (economie, mode de vie, culture materielle, vie
spirituelle), ont en meme temps des nombreuses et tres claires differences particulieres,
par rapport a l'ensemble, ou vis-a-vis d'autres manifestations zonales de l'entier
(particularites economiques, de culture materielle, d'outilage, mode de construction des
habitations, types, formes et decors de la ceramique, particularites spirituelles etc.).
Dans cette acception, la notion de variante regionale est vaste et totalise la
dynamique des contenus d'autres notions apparentees: aspect ou facies regional, groupe
regionale et type local, en concurant a la comprehension plus exacte, des fonnes de
manifestation de la civilisation archeologique. Probablement ces differentiations
archeologiques representent, plutot des zones ethnographiques prehistoriques ou
protohistoriques, de quelques unites ethno-culturelles, qui peuvent etre ou non, le reflet
des quelques particularites ethniques et linguistiques de ces periodes.
Dans le cadre du complexe culturel Cucuteni-Ariuşd-Tripolye ont ete delimitees
30

T. S. Passek, dans MIA . 1 0, 1 949: Eadem, dans MIA, 84. 1 96 1 ; S.N. Bibikov, dans V Congres
International des Sciences Anthropologiques el Ethno/ogiques, Moscova, 1 970, p. 204 et
les suivantes; V.O. Kruc, Pozdnetripo/ 'skie pamjatniki Srednego Podneprovja, Kiev,
1 977; V.A. Dergatev. op. cit. ; ldem et I.V. Manzura, op. cit.; V . 1. Markeviti, op. cit. ; V.
la. Sorokin, Civilizaţiile eneolitice din Moldova, dans TD, XV, 1 -2, 1 994.
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Fig. &a

-

Tableau comparatif de la ceramique tripolyemne provenant des differentes phases
et variantes regionales: 1 - Luka Vrubleveckaja (Tripolye A2); 2 - 8orisovka (Tripolye 81);
3 - Verem"je (Tripolye 81 - 811) .
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deux grandes civilisations archeologiques: Cucuteni, entre la Transilvanie d'est et du
sud-est et le Dniestr, et Tripolye, dans la region d'entre le Dniestr et le Dniepr. Ă leur
tour, ces civil isations, ont connu au long de Ieur evolution, des ditferentes variantes
regionales de developpement. Pour l'eneolithique, les variantes regionales ont une
signification particuliere sur le plan des creations materil les et spirituelles, et nous ne le
savons pas de quelle mesure, ont designe des ditferentiations ethniques et linguistiques.
Nous en insistons sur ces elements de definition theoretique du probleme soumis
a la discusion parce que, pour l 'espace Tripolyen, a cause de l 'absence des correlations
avec les donnees otfertes par l 'archeologie roumaine, dans la recherche de la civilisation
Cucuteni, ont ete crees artificialement des nombreuses groupes regionales d'evolution,
denommees ditferement, etant confondues avec Ies etapes et les sequences
chronologiques, ce qui prej udicie la corecte comprehension du developpement
complexe de ces communautes eneolithiques.
Ă propos des premisses du developpement des quelques variantes regionales,
nous pouvons montrer que celles-ci sont soit d'ordre objectif, en tenant compte des
facteurs generaux d'evolution d'une civilisation: l'immensite de l'espace de ditfusion
des communautes, differenciees geographiquement de zone a zone, et meme sous-zonal,
chaque division ayant son specifique; Ies elements genetiques constitutifs et les
ditferents moments de peuplement des aires culturelles; Ies influences re�ues pendant
leur developpement du cote des civilisations et des populations voisines et
contemporaines, ainsi que les interferences dans les zones du contact; Ia manifestation
de quelques rythmes differents de developpement; le role des quelques centres plus
evolues, peut-Stre de quelques formations politiques et militaires; l'existence de
quelques centres de ceramique et de quelques zones plus riches en ressources utiles; soit
d'ordre objectif, liees a la capacite de creation de quelques communautes vis-a-vis des
autres; du mode d'adaptation aux realites de l 'ecosysteme; ou dependant, non apres
tout, du stade lacunaire de la recherche et de la connaissance des quelques zones, phases
et etapes d'evolution.
Dans l'activite difficile d' identification et de definition des variantes regionales,
a ete utilise comme critere fondamental la comparaison des differents types, formes et
decors de Ia ceramique, et seulement indirectement, d'autres elements de differentiation:
les matieres premieres, la typologie et la technologie du confectionnement de l'outilage
lithique, le mode de construction des habitations, les elements de !'economie et de la
super-structure.
Aussi, dans la discussion des differentes variantes regionales du complexe
culturel Ariuşd-Cucuteni-Tripolye nous partons, en principal, de l'analyse du materiei
ceramique qui a ete, est et restera un important "langage archeologique", souligne, la ou
il y a d'autres elements d'appui, par le domaine de la vie materielle et spirituel le.
A u point de vue geographique, Ies communautes du comp lexe culturel
Ariuşd-Cucuteni-Tripolye ont occupe, au long de leur evolution, de prefference le
Plateau Moldo-Volhino-Podol ien, contenu entre Ies Carpathes Orientales et le
Dn iepr moyen. Au point de vue geographique, ce plateau est une un ite dans la
d iversite de ses sous-d ivisions, ce qui a influence le developpement des differents
groupes humaines eneolithiques, determinant, normalement, certaines particu larites
des variantes regionales.

www.cimec.ro

Dumitru Boghian

84

A
�

Fig. 6b - Tableau comparatif de la ceramique tripolyEmne provenant des differentes phases
et variantes regionales: 4 - Kolomiscina 11 (Tripolye Bl - Bll); 5 - Kolomiscina 1 (Tripolye Bl l);
6

-

Lukasovka (Tripolye CI yl); 7 - Sovievka (Tripolye CII - yll), (apud E.K. Cernys).
-
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Ainsi, comme on observe, au long du neo-eneolithique, mais aussi dans les
epoques ulterieures, cette grande unite du plateau a ete beaucoup plus liee, au point de
vue geographique et historique aux Carpathes, qu'â la steppe de l 'est et du sud.
L'extremite d'ouest et du sud-ouest de l'aire de difusion de ce complexe culturel est
representee par la depression intramontaigne de l'est et du sud-est de la Transylvanie,
habitee par les communautes de la variante Ariuşd, divisee a son tour, dans la
depression du Braşov et celle du Ciuc3 1 , caracterisees par un certain specifique de
!'economie avec la predominance de l'elevage et de l'agriculture montaignarde et sous
montaignarde, et peut-etre, par l 'exploitation du cuivre.
lntensement habitees par les cucuteniens ont ete aussi les depressions et les
vallees intramontagnes, situees dans la partie estique des Carpathes Orientales, entre
lesquelles ont existe sans cesse des liens. Celles-ci se sont prolongees vers les
Subcarpathes de la Moldavie et ceux de la Courbure, pour offrir aux communautes qui
ont ve�u dans ces zones des conditions tres favorables ă la vie, semblables en partie, ă
celles intra-carpathiques. Les ressources particulieres et les liens ininterrompus entre
tous les deux versants des Carpathes Orientales ont determine les etablissements des
zones intramontagnes et subcarpathiques d'etre parmi les plus desveloppees du
complexe cuiturei Ariuşd-Cucuteni-Tripolye32 •
Le Plateau de la Moldavie est une autre unite geographique qui a ete habitee,
avec une intensite particuliere, par les communautes cucuteniennes. C'est une unite
geographique pericarpathique, contenue entre les Carpathes Orientales et les
Subcarpathes â l'ouest, et le Dniestr moyen â l'est, atteignant dans le nord le sud du
Plateau Volhino-Podolien. A une altitude qui varie entre 200-600 metres, les collines
altement avec les depressions, moins ou plus grandes, entre lesquelles la depression du
Prut moyen (composee de la Plaine de la Moldavie et celle de Billti), occupent un lieu
distinct. Les vallees des grandes rivieres sont larges et bomees par des terrasses bien
distinguees. Ces caracteristiques, â cote du climat continental et de l'altemance entre le
champ et la foret, ont ete favorables ă. l'agriculture et â l'elevage33
Le Plateau Volhino-Podolien s'etend jusqu'ă la vallee du Dniepr moyen,
s'avoisinant vers le sud-est avec la steppe nord-pontique (la Plaine de la Mer Noire) et
respectivement la Plaine du Dniepr. A des altitudes oscillant entre 200 et 450 metres, le
relief est fragl)lente par des nombreuses vallees, quelque fois profondes, separees par
des intertleuves larges et plates. Cette unite de relief a un climat continental,
ressemblant ă celui du Plateau de la Moldavie, qui a favorise le developpement de
l'agriculture et de l'eh!vage. Ce plateau presente, dans la partie nordique, une zone de
foret et ensuite, dans le secteur central, une bande large de sylvosteppe, tandis qu'au sud
se trouve une bande etroite de steppe34
Les grands cours d'eaux: Siret, Prut, Dniestr, le Bug meridional et le Dniepr,
orienţes vers le nord-est ou nord ouest-sud est, ont permis un bon depla�ement des
31

32

33

H

D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni în România, Ed. Junimea, laşi, 1 984, p. 26-28.
Ibidem, p. 26-28.
V. Băcăoanu, Câmpia Moldovei. Studiu geomorfologic, Bucureşti, 1 968, passim; ldem şi
colab., Podişul Moldovei. Nawră, om, economie, Bucureşti, 1 980. passim.
P. Coteţ, Europa :fi A sia. Geografie fizică, Bucureşti, 1 967, p. 1 59- 1 60; Silvia Marincscu-Bîlcu.
dans Dacia, NS. XXXV. 1 99 1 , p. 5.
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Fig. 7a - Ceramique appartenant â la variante Penezkov -Veselyi Kut (apud E. Tsvek) .
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influences venues du cote des Balkans et des steppes nord-pontiques vers le milieu
cucutenien-Tripolyen, etant des veritables arteres commercialles proto-historiques. Entre
cel les-ci, un role extremement important a joue le couloir du Dniestr, qui · a permis, en
meme temps, la realisation des liens etroits entre les civilisations eneolithiques de l'est et
du nord-est de !'Europe centrale et celles nord-pontiques ou balkaniques.
Ainsi, l'espace habitee par les communautes cucuteniennes-tripoliennes a ete une
veritable plaque toumante entre les civilisations neo-eneolithiques de !'Europe centrale
ou nordique et celles de !' Europe du sud-est et de l'est, y comprises, celles de Caucas.
Si la diversite du milieu geographique a facilite l'apparition de quelques variantes
regionales, dans les differentes etapes du developpement du complexe culturel Ariuşd
Cucuteni-Tripolye, les types de silex, utilises pour la realisation de l'outilage lithique,
employes zonalement, permetent seulement d'une maniere relative l' identification de
quelques grands aspects regionaux.
Ainsi, dans la zone meridionale de la Moldavie, et en partie, dans le sud de la Rep.
de la Moldavie, les tribbus cucuteniens ont utilise le silex de la Dobroudja (balkanique) et
du Prut. Dans la Moldavie centrale et du nord, les communautes eneolithiques ont
employe le silex du Prut, et plus rarement, celui du Dniestr. Dans l'espace ayant comme
axe le cours moyen du Dniestr et dans l'interfleuve Dniestr-le Bug meridional, pour
l'usinage des outils a ete employe le silex du Dniestr, et seulement en plan secondaire,
d'autres variantes: du Prut, volhinien ou du Bug. Dans la partie centrale et du nord-est du
Plateau Volhinien, les tribbus Tripolyens ont utilise la variante locale de silex, en provenant
de la zone Jitomir, et dans la partie d'est et du sud-est le silex du Bug et du Dniepr'5
Dans l'etape actuelle de la recherche, concemant le complexe culturel Ariuşd
Cucuteni-Tripolye, nous ne pouvons pas soutenir que, dans l'espace cucutenien, ont ete
baties seulement des habitations de surface, et dans l'aire tripolienne des habitations
enfoncees, parce que on constate l'egale utilisation, en fonction des circonstances,
neccessites et le degre de developpement, de tous les types des constructions: de surface
â plate-forme et squelette en bois, realisees sur fourches ou piliers (pylons); de surface
sans platte-forme; demi-enfoncees et huttes36 Nous considerons aussi que le type
35

D. Boghian, dans Codrul Cosminului, SN, Suceava, 1 , ( I l ), 1 995, p. 7-42, 2 ( 1 2). 1 996, p. 4-37:
ldem, Unele consideraţii asupra utilajului litic al comunităţilor Precucuteni-Cucweni
Tripolie, dans Cucuteni aujourd 'hui, p. 227-342.
36 Habitations-huttt�es et habitations de surface ont ete decouvertes a l'ouest du Prut depuis la fin
de la phase precucuteni I I I a Târgu Frumos (N. Ursulescu, D. Boghian, dans Codrul
Cosminului, SN, Suceava, 2 ( 1 2), 1 996, p. 4 1 -42) dans la phasc Cucuteni A3 , dans le soi
disant aspect du sud de la Moldavie, â Ben:şti -"Dealul Bulgarului" (I.T. Dragomir. dans
MemAntiq., IX-XI, 1 977- 1 979, p. 94-96), dans l'espace d'entre le Prut et le Dniestr (V. la.
Sorokin, dans TD, XV, 1 -2, 1 994. p. 77: ldem. Locuinţele aşezări/ar aspectului
Drăguşeni-Jura, dans Cucuteni aujourd 'Imi. p. 20 1 -23 1 : E . K . CernyS. dans Eneolit SSSR.
1 982, p. 1 94-206), ou dans l'airc tripolicnnc cstique (E.V. Tsvck. dans Pervobytnaja
arheologija-poiski i nahodki, Kiev. 1 980. p. 1 63- 1 80: Eadem. dans Cuci/le ni mţjourd 'Imi.
p. 89- 1 1 3 ) tandis que dans le sud-est de la Transylvanie ont ete utilisees des habitations
de surface dans !'aspect Ariuşd (A. Lăszl6, Date noi privind tehnica de construcţie a
locuinţelor neolitice, dans ArhMold, X I I, 1 988, p. 23-32) et des habitations de surface et
des habitations huttees dans ! 'aspect Reci (Z. Szekely, dans MCA, V I , 1 959, p. 1 96- 1 98:
ldem, dans MCA, V I I I, 1 962, p. 325; ldem, dans SCIV, XV, 1, 1 964, p. 1 2 1 - 1 26; ldem.
dans La civilisation de Cucuteni en contexte europeen, BA!, 1, laşi, 1 987, p. 259-26 1 .).
,
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Fig. 7b - Ceramique appartenant a la variante Pene:Z kov-Veselyi Kut (apud E. Tsvek).
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d ' habitation ne peut pas etre uti lise, au moins pour l ' instant, comme un critere efficace
pour la separation de quelques variantes regionales.
En ce qui concerne la structure economique des communautes Ariuşd-Cucuteni
Tripolye etablie â la base de l ' analyse de l 'outilage lithique, osteologique et metal ique,
ainsi que par la recherche des vestiges paleobotan iques et archeozoologiques, provenus
des etablissements fouil les, nous pouvons remarquer que cel les-ci ne repn!sentent pas
un critere souffisant pour la definition de quelques variantes regionales. A l'exception
des depressions intramontagnes de l 'est et du sud-est de la Transylvanie et de l'est des
Carpathes Orientales, ou ont ete practiques en particulier l'elevage et seulement en plan
secondaire l'agriculture, conformement â un specifique du milieu geographique, dans
tous les etabl issements du Plateau Moldo-Volhino-Podolien ont ete practiquees des
occupations mixtes, qui indiquent une certaine specialisation.
Ainsi ont ete etablis les suivants types d'economie, qui cohexistent dans les
etablissements de la meme variante regionale: a) agriculture-Clevage, â egale importance,
ou avec la predominance de l'agriculture; b) l'elevage comme rameau principal, et
l'agriculture comme occupation secondaire; c) elevage-chasse-agriculture; d) elevage
chase; e) elevage; f) chasse-elevage. A celles-ci s'ajoutent Ies metiers et Ia cuillette37
X
X X

Les nouvelles recherches nous montrent que les premisses des variantes
regionales connues pour le complexe culturel Ariuşd-Cucuteni-Tripolye sont apparues
depuis la civil isation Precucuteni-Tripolye A. Nee suite â la synthese des communautes
Boian-Giuleşti, l'etape Greaca, avec celles de la ceramique rubanee a tete des notes de
musique, la troisieme etape, dans une zone etendue entre le sud-est de la Transylvanie et
la partie du sud-ouest de la Moldavie, la civilisation Precucuteni se cristalise dans les
3
premieres deux phases, en recevant plusieurs intluences Vin�a. Boian et Hamangia 8
De la phase Precucuteni I l ces communautes, tres dynamiques. ont
commence l ' extension de l'aire habitee vers l ' est, nord-est et vers le nord, en
ass imi lant graduel lement et rempla�ant, jusqu'â la phase Precucuteni, les tribbus
beaucoup retardes de la ceramique rubanee s itues dans l'espace etendu entre le
Dn iestr moyen et le Bug meridional, zone dans laquelle on parle de la civil isation
3
Tripolye A 9 Ce depla�ement, bien q u ' i l se real ise graduel lement, de proche a
proche, a eu un ryihme assez rapide.
Pourtant, le visible eloignement de la zone genetique originaire et les l iens avec
37 G. F. Korobkova, Hozjaistvennye kompleksy ranny zemledel 'zesko-skoto vodceskih obscestv
juga SSSR, Leningrad, 1 987, p. 1 50- 1 97; E. Comşa, Ocupaţiile principale aie
comunităţilor culturii Cucuteni din Moldova, dans Cucuteni aujourd 'hui, p. 263-276;
ldem, Viaţa oamenilor din spaţiul carpato-danubiano-pontic în mileniile 7-4 î. Hr.,
Bucureşti, 1 996, p. 25-27. 30. 1 05- 1 1 6; M. Cârciumaru, Pa/eoetnobotanica, laşi-Rădăuti.
1 996, p. 43-46, 1 36- 1 40.
3 8 Silvia Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucureşti, 1 974, p. 1 09- 1 3 1 :
S.N. Bibikov. V.G. Zbenovi�i. dans A USSR. 1 985. p. 1 93-206; V.G. Zbenovi�i. dans Tf>. 1.
1 982, p. 56-60: ldem, Rannji etap tripol 'skoj kultwy. 1 989, p. 1 09 ct les suivantcs.
39 Silvia Marinescu-Bîlcu, Cultura Precucuteni
p. 1 30- 1 3 1 . fig. 1 : V.G. Zbcnovi�i. dans l"P. 3,
1 982, p. 60-6 1 ; ldem. Rannyi etap tripo/ 'skoj kultury. p. 1 7 1 el les suivantes.
... •
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les civil isations de l'eneolithique carpatho-balkanique, tout comme l 'assimilation des
communautes eneolithiques retardees, ont conduit a quelques changements normaux
dans les creations materielles et spirituelles des tribbus Precucuteni I I I-Tripolye A2,
manifestees par un certain retard de l'espace oriental, vis-ă-vis du foyer initial. Tous
ceux-ci tout comme le melange dans les zones peripheriques du nord-est, avec les
elements culturels des populations voisines, ont cree le cadre preexistent du
developpement des variantes regionales pour les phases ulterieures du comp lexe
Ariuşd-Cucuteni-Tripolye.
Un grand complexe culturel avec un rameau ouestique se countourne, de la phase
Precucuteni I I I , dans l'espace situe entre les Carpathes Orientales et le Dniestr, et un rameau
estique, dans l' interfleuve Dniestr-le Bug meridional. Dans cette periode se diffusent les
elements de type Luka Vrubleveckaja vers le nord-est du Dniestr, tandis que dans la zone du
Bug meridional apparaissent, suite a la diffusion du cote du Dniestr moyen, les monuments
40
de type Sabatinovka I I et Gaivoron
Malgre les differentiations locales, liees a une
persisstence plus prolongee et plus forte des anciennes traditions, celles-ci presentent des
nombreuses ressemblances avec le tronc fondamental de la civilisation4 1
Par le contact avec les tribbus de la ph!lse de transition de la civil isation
Gurnelniţa (Gumelniţa A 1 ) et cel les d'une etape de la phase Precucuteni I I I , est nait dans
la partie du sud de la Moldavie et de la Rep. de la Moldavie ('aspect cu lturel Aldeni
Stoicani-Bolgrad, bien connu dans la litterature archeologique42 , presentant remarcables
influences gumelnitiennes precoces dans les caracteristiques de la vie materielle et
spirituelle, sourtout dans la ceramique et dans la plastique (fig. 1 ) .
Cette variante regionale de la civil isation Gumelnita a joue un role particul ier
dans la transition des progres vers le nord, parmi lesquels tres importante a ete la
peinture avec la couleur blanche sur le fond brun-rougeâtre de la vase, de laquel le est
derivee plus tard la bichromie de la phase Cucuteni A, avec peinture blanche sur le fond
rouge43 , perpetuee dans la trichromie. En plus de cet aspect, dans la periode de
transition de la phase Precucuteni I I I a la phase Cucuteni A, dans l 'espace cucutenien
tripolyen, nous considerons qu'il y a eu, evldemment a titre d' hypothese de travail,
plusieurs variantes regionales avec des rythmes differents d'evolution.
A insi, pour les etapes Cucuteni A I -AJ (meme A4) nous pouvons parter de la
variante Ariuşd, caracteristique - comme nous l'avons deja montre plus haut - pour les
depressions du sud-est de la Transylvanie, developpee grâce aux particularites
geographiques et a la proximite de la civil isation Petreşti et de !'aspect culturel Alden i
Stoicani-Bolgrad. L'aspect Ariuşd a ete definit apres les niveaux d' habitation
eneolithiques de l'etablissement eponyme. La-bas ont ete decouvertes, tout comme dans
40

E.K. Cerny�, dans TP, 3, 1 982, p. 2 1 -22; V.G. Zbenovi�i. dans TP, 3. 1 982, p. 6 1 : 1dcm, Rannyi
etap tripo/ 'skoj kul 'tury, p. 1 7 1 et les suivantes.
4 1 Silvia Marinescu-Bîlcu, dans TP, 3, 1 982, p. 29.
42 1 . 1 . Dragomir, Eneoliticul din sud-estul României, passim: M. Şimon. dans SCIV, 37, 1 , 1 986, p.
5-28: V.S. 13eilekci, Rannji eneolit ni=ov'jev Pruta i Dunaja. Chişinău, 1 978. passim: L.
V. Subbotin, Pamjatniki kul 'tura Gumelniţajugo-zapada Ukrainy. Kiev, 1 983, passim; V
Ja. Sorokin, dans TD. XV. 1 -2. 1 994. p. 72-73.
43 J.T. Dragomir. Eneoliticul . . , p. 1 1 2 - 1 1 3.
.
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les autres etablissements similaires, des habitations de surface â platte-forme, avec les
parois real isees sur des pill iers (pylons) enfouis, et de la ceramique fine.
Pour !'etape plus precoce nous remarquons la ceramique bichrome, ou
monochrome noire, grisâtre, rouge ou brune, polie, â peinture blanche sur le fond noir
ou brun-rougeâtre, en association avec des motifs incises et cannelures larges de
tradition Precucutenienne tardive, ressemblante, en partie a celle de Frumuşica (le
niveau protocucutenien) et Izvoare 1 1/ l a, de meme, pour les etapes plus evoluees la
ceramique trichrome caracterisee par les motifs peints ou reserves avec blanc, noir ou
rouge sur un fond rouge. De cette categorie se dettache l 'espece aux moti fs decorat ifs
spiraliques et meandriques, realises par des rubans en couleur rouge, bornes avec noir
sur le fond blanc. De la categorie de la ceramique sans peinture doivent etre
mentionnees: les coupes demi-spheriques, decorees avec des impressions, si
caracteristiques pour cet aspect44
La variante regionale Ariuşd de la civilisation Cucuteni comprend, dans les
etapes du commencement, plusieurs etablissements: Ariuşd, Malnaş-Băi, Feldioara,
Cristian, Hărman, Cernat, Olteni etc.45 (fig. 1 ). Sa intluence a ete exer�ee sur les
etablissements contemporains d'entre les Carpathes Orientales et le Siret, qui
composent, comme a ete presente par VI. Dumitrescu, l 'apect de l'ouest du Siret46, ou depuis !'etape Cucuteni A3 - ne s'util ise pas le decor creuse avec des piqures-fossettes
ou cannelures de differentes profondeurs et largeurs, ces motifs etant realises seulement
par peinture et ne sont pas presentes les vases binocles precoces.
L'aspect de l'ouest du Siret est apparu probablement des Cucuteni A 1
(Protocucuteni), par une acceleration d u developpement historique des communautes
Precucuteni I I I sous l ' intluence des civil isations Petreşti et Gumelnita et des aspects
culturels A ldeni-Stoican i-Bolgrad et Ariuşd. Comme on observe, dans le cas des
decouvertes de Frumuşica et Izvoare 1 111 , cet aspect cucutenien precoce se remarque par
une espece de ceramique â decor creuse sur laquelle n'apparait pas la peinture, et une
autre, ă peinture bichrome, realisee en deux variantes: avec couleur blanche sur le fond
rouge ou noir de la vase et avec couleur rouge sur le fond blanc. Parfois toutes les deux
variantes s'associent sur la meme vase4 7 Le decor creuse, de tradition precucutenienne,
n'etait pas util ise a l'ouest du Siret, dans les etapes suivantes de la phase Cucuteni A, a
l'encontre de l'aire du nord-est.
44

f.

Lăszlo, Stations de l 'epoque premyceniennedans le comitat de Haromszek, dans Dolgozatok
Travaux, I l , Cluj, 1 9 1 1 , p. 1 75-259; ldem, dans Dacia, 1, 1 924, p. 1 -27; A. Ni tu,
Reconsiderarea Ariuşdului, dans SC, 1 973, p. 26-3 1 ; E. Comşa. Câteva date despre
aşezarea de tip Ariuşd de la Feldioara, dans SC, 1 973, p. 45-56; A. Lâszlo, dans
ArhMold, XII, 1 988, p. 23-32; Eug. Zaharia, Ariuşd, dans EAIVR, 1, p. 1 09- 1 1 0.
45 Voir la note 44 supra; D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din România, p. 55, 73,
8 1 , 95, 1 04, 1 1 5, 1 25.
4 6 VI. Dumitrcscu, dans SCIV, 25, 4, 1 974, p. 546-549.
47 ldem, dans SCIV, 1 4, 1 , 1 963, p.52-60; R. Vulpe, Izvoare, Bucureşti, 1 957, p. 5-30, lig. 87.
88/2, 3, 90, 98, 99/3, 1 00/ 1 -2; C. Matasă, Frumuşica, village prehistorique a ceramique
peinre dans la Moldavie du Nord, Roumanic, Bucureşti, 1 946. fig. XXVI/ 1 88, 1 89. 1 9 1 ,
1 95: XXV I I/2 1 2 a; XXV I I I/2 1 9. 220; X X I X/247; ŞI. Cucoş, Ceramică neolitică din
Muzeul arheologic Piatra-Neam{, BMA. 1. Piatra-Neamt, 1 973, p. 1 7-20, fig. 8-22.
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Fig. 8 - Materiaux ceramiques Kliseev, Penezkov -Veselyi Kut et Nikolaevka-Skarovka.
Verem'je: 1 -6. Penezkov; 7-8, 10, 1 1 , 1 3. Serbanevka; 9, 1 2. Verem'je; 1 4-1 8. Veselyi Kut;
1 9-23. Skarovka; 24-30. Kliseev (apud T.G. Movsa).
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B ien que dans la maniere de realisation de l'espece de la ceramique peinte il y a
plusieurs ressemblances entre !'aspect Ariuşd et celui de l'ouest du Siret, on remarque
des differentiations visibles en ce qui concerne les motifs decoratifs. Pendant la meme
periode, dans la partie centrale et du nord de la Moldavie et dans la Rep. de la
Moldavie, comme il resulte de l 'analyse des materiaux decouverts â Tg. Negreşti (dep.
de Vaslui), Tg. Frumos (dep. de Iaşi) et Ruseştii Noi (Rep. de la Moldavie), les
communautes Precucuteniennes continuent leur evolution, etant situees dans une etape
finale de developpement. Cel les-ci ont re�u des elements de type A ldeni-Stoicani
Bolgrad et des influences de la partie de !'aspect de l 'ouest du Siret. Elles sont passees a
l 'util isation, dans l'omamentation de la ceramique, de la peinture "crue", avec blanc et
rouge, ou la peinture avant la cuisson des vases, avec la couleur blanche.
L'omementation avec les decors creuses etait predominante et ainsi, dans ce«e zone
nous pouvons parler d'un autre aspect regional48
Dans l 'espace etendu entre le Dniestr moyen et le Bug meridional, il est visible
un certain retard du developpement, les communautes de lâ-bas evoluant dans une etape
classique Tripolye A2-Precucuteni I I I, ainsi que l'on observe dans le cas des
etablissements: Berezovka, Sabatinovka I l et Gaivoron, ou les decors spiraliques et
meandriques creuses se conservent fort longtemps, tandis que la ceramique peinte
apparait tout â fait accidentallement. De ce«e periode se countoume "la civilisation
tripolienne estique" , qui a connu, dans les phases suivantes, une division en plusieurs
aspects regionaux49
Beaucoup mieux countoumees et connues sont les variantes regionales pour les
etapes suivantes de la phase Cucuteni A-Tripolye B I, a ce«e situation contribuant
l'acroissement du nombre des etablissements cherches et l'etude meilleur des materiaux
archeologiques. Ici se continuent les variantes regionales etablies par VI. Dumitrescu,
mentionnees dans l'historique des recherches, auxquel les ont ete ajoutees d'autres,
detachees de la l i«erature archeologique (fig. 1 ).
A insi, a l'ouest du Siret se generalise l 'omementation peinte sur la ceramique de
la categorie fine et demifine, les anciens motifs creuses etant traces avec couleur avant
la cuisson. Les motifs spiraliques, meandriques et geometriques, peints bichromes et
trichromes s' individualisent, de plus en plus, vis-ă-vis de ceux intracarpathiques de
type Ariuşd, meme si ces influences se ressentent encore. Les etablissements de
Frumuşica, Izvoare, Ghelăieşti, Bonteşti, Gura-Văii (Oneşti), Mărgineni, Poduri50 etc.
41 A. N itu

Aşezarea cu ceramică de factură precucuteniană de la Tg. Negreşti, dans SCS, I aşi
VI, I 955, 1 -2, p. I -26; V.I. Markevil!i, Mărturii ale trecutului. Dalelcoe-blizkoe. These
remote near ages, Chişinli.u, I 984, fig. 4 I -42.
49 E.V. Tsvek. dans Pervobytnaja arkheologija-poislci i nahodlci, I 980, p. I 63- 1 85; Eadem, dans
Cucuteni aujourd 'hui, p. 89-I 1 3.
so C. Matasli., Frumrqica, p. I 43, fig. XIII, XVI/ I 23, XXI/153, XXII/ I 58; R. V u pe, Izvoare, p.
l
I 58, p. I 58, fig. I 38/2; A. Ni tu, Şt. Cucoş, D. Monah, Ghelăieşti (Piatra-Neamţ) /.
Săpăturile din 1969 in aşezarea cuc111eniană "Nedeia ", dans MemAntiq, I II, I 97 1 , p. I I 64; VI. Dumitrescu, La station prehistorique de Bonţeşti, dans Dacia, III-IV, I 927- I 932,
p. 88- 1 I 6; A. Nitu, C. Buzdugan, C. Eminovici, Cercetările arheologice de la Gura- Văii
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, dans Carpica, IV, I 974, p. 3 I -80; D. Monah. dans
SCJVA, 29, I 978, I , p. 33-4 I ; Idem, dans Carpica, X, I 978, p. 45-54; ldem, Şt. Cucoş, D.
Popovici, Gh. Dumitroaia, S. Antonescu, dans CA, VI, I 983, p. 3-22.
.
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Fig. 9 - La variante KolomisCina 11 - Kolomiscina 1: 1 -2,4,6- 1 3. Kolomiscina 1 ·'
15-23. KolomisCina 11 ; 3. lukovcy; 5. Verem'je-Daodok (apud T.G . Movsa).
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sont caracteristiques pour cet aspect subcarpathique en intluen�ant â leur tour les autres
variantes voisines.
Dans la partie du sud de Ia Moldavie, p lus precisement dans le Plateau Central
de la M oldavie, et dans le sud de Ia Rep. de Ia Moldavie, apres l ' arret de l ' evolution
de ! ' aspect culturel A ldeni-Stoicani-Bolgrad, par sa uniformisation dans le m i l ieu de
la civil isation Cucuteni, prend naissance, selon I .T. Dragomir, une variante locale au
niveau des etapes Cucuteni ArA 3 , representee en principal, par les decouvertes de
Puricani et Bereşti. Cette variante meridionale, du Plateau Centrale de la Moldavie,
est caracterisee par: l ' util isation, a predilection, du fond brun-rougeâtre qui offre â la
ceramique peinte une teinte predominante rouge, intense, vigoureuse; l 'employ des
motifs spiral iques et meandriques d ' une sveltesse particu l l iere, disposes en deux ou
quatre metopes decoratives, realises plutot par des rubans etroits, tres elegants;
l ' usage du motif dckoratif en forme d'echecs ou reseaux; la presence precoce de la
cerami que Cucuteni "C"5 1 •
Elargissant le contennu de cette variante, qui - selon la maniere decorative - nous
pouvons la denommee "a bande etroite", nous croyons qu'elle est sp�cifique pour les
etapes Cucuteni A3-A4, dans la depression de Ia deuxieme partie du cours du Prut
moyen et a la premiere partie du cours inferieur de cette riviere, de la partie du sud du
Plateau de Suceava et de la Plaine de la Moldavie, jusqu'au Plateau Central de Ia
Moldavie. A l ' interieur de cette variante regionale s ' inscrivent les suivants
etabl issements presentes en ordre chronologique: Poieneşti52, l aşi-"Curtea
8
Domneasca"53 et "Splai Bahlui"54, Puricani55, Bereşti56, Dumeşti57, Scânteia5 ,
1
9
6
62
60
5
. Ruginoasa , Blilţaţi , Fedeleşeni , Chetreşti •
51

1. T. Dragomir, dans MCA, XV, 1 983, p. 70 el les suivanles; ldem, dans MemAntiq, I X-XI,
1 977- 1 979, p. 93- 1 93; ldem, dans Cucuteni aujourd 'hui, p. 233-25 1 .
52 R. Vulpe el collab., dans MCA, 1, 1 953, p. 2 1 3-506; M. Babeş el collab., dans AMM, I l , 1 980, p.
3 7-38; A. Niţu, C.M. Mantu, dans La civilisation de Cucuteni en contexte europeen, laşi,
1 987, p. 3 0 1 -307.
53 A. Andronic, Eug. Neamţu, M. Dinu, dans ArhMold, V, p. 1 72, 1 86- 1 89.
54 C. Martiniuc, V. Chirica, A. Niţu, dans SCJVA, 28, 2, 1 977, p. 1 85- 1 93.
ss
1. T. Dragomir, dans MCA, X I V, 1 980, p. 1 05- 1 20.
56 Voir la note 50 supra.
57 R. Maxim Alaiba, dans AMM, V-VI, 1 983- 1 984, p. 1 05 et les suivantes: Eadem, dans La
civi/isation de Cucuteni en contexte europeen, laşi, 1 987, p.263-27 1 .
58 A. Niţu, Criterii actuale pentru clasificarea complexelor ceramice şi periodizarea etapelor culturii
CIICI!teniene, dans CI, XI, 1 980, p. 1 50: C.M. Mantu, Reprezentări antropomorfe pe ceramica
aşezării Cucuteni AJ de la Scânteia Oud laşi), dans SCJVA, 43, 3, 1 992, p. 307-3 1 8.
59 1-1 . Dumitrescu, dans Dacia, 1 1 1-IV, 1 927- 1 932, p. 56-87.
60 lnformations fournies par Msieur dr, Marin Dinu pour lesquelles nous remer�ions aussi a
cette occassion.
61
E. Comşa, Fedeleşeni, dans DIVR, p. 263; VI. Dumilrescu, dans SCJV, 1 4, 1 , 1 963, p. 69; Eug.
Zaharia, Fedeleşeni, dans EAIVR, voi. I l , 1 996, p. 1 29.
62
A. Nitu, dans Carpica, I V, 1 97 1 , p. 84-86; Les maleriaux ceramiques de Chelreşli se
trouvenl aussi dans la colleclion du Seminaire d'Histoire Ancienne et d' Archeologie de
I ' U niversile "Al. 1. Cuza" de laşi, ou nous l 'avons analyse avec la permission de dr.
Marin Dinu.
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Fig. 1 0 - La variante KolomisCina 11 - KolomisCina 1: 1 -7,9-10. Capaevka; 8. Kazarovici;
1 1 -1 9. Capaevka necropole (apud T.G. Movsa).
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Cette variante regionale et chronologique presente une evolution des bandes
decoratives vers les dimensions moyennes, etroites et tres etroites. Par le procede de
peinture "blanc positif'sont couvertes avec la couleur blanche seulement les bandes des
motifs, reservees directement sur la surface naturelle de la vase, par des lignes de
couleur brune foncee, hachurees dans les intervalles, ou apparait la couleur brune claire
ou rougeâtre du fond naturel de la vase. Comme motifs prefferes sont les spirales en
forme de coquille d'escargot, les spirales en forme de Z, allongees, les volutes
sectionnees et affrontees, en creant des decors cordiformes63
Un autre aspect regional, pour la phase Cucutent A, a ete defini dans le nord de
la Moldavie, de la Rep. de la Moldavie et la premiere partie du Dniestr moyen. En cette
zone, dans !'etape de Cucuteni A 3 se developpe !'aspect Truşeşti, etabl i par VI.
Dumitrescu64 , dans lequel i l introduisait la ceramique â decor peint bi- et trichrome,
associee â un decor creuse avec cannelures tranchettees prononcees, et des vase
binocles precoces de Truşeşti6s (fig. 1 ). Nous considerons qu'â cet etablissement
peuvent etre ajoutees les stations: Preoteşti-"Haltă"66, dans le Plateau de Suceava,
Cuconeştii Vechi67, dans la Rep. de la Moldavie, Nezvisko68 et Horodnica-Horodi�te69
dans la zone de la premiere partie du Dniestr moyen, de sorte que cet aspect peut etre
denomme Horodnica-Truşeşti-Cuconeşti i Vechi.
Au point de vue chronologique, l'etablissement de Nezvisko se place au n iveau
de Cucuteni ArA3 , etant contemporain avec les horizons 1 11 1 b et 1 112 de Izvoare. Dans
la station cucutenienne de Nezvisko s'observent les elements qui marquent une
evolution dans la ligne de la ceram ique peinte et la predominance, plus forte, du decor
creuse et cannele, en association avec des piqures et fossettes. Les memes
caracteristiques sont specifiques pour la station de Horodnica-Horodi�te (l' horizon
inferieur), encadree dans l'etape Cucuteni A 3 , qui presente plusieurs ressemblances â
l'etablissement de Truşeşti. Dans la meme station, mais dans l 'horizon superieur,
encadre en Cucuteni A3 finai-Cucuteni A4, est visible l'accroissement, la multiplication
de la quantite de la ceramique peinte par dix et une reduction de la ceramique â decor
creuse et ca�nele par deux70 (fig. 5).
6l A. Nitu, dans CI, XI, 1 980, p. 1 50� ldem, Formarea şi clasificarea grupelor de stil Cucuteni AB
·
şi B ale ceramicii pictate Cucuteni-Tripolie, Iaşi , 1 984, p. 3-30.
64 VI. Dumitrescu, dans SCIVA, 25, 4, 1 974, p. 547-550.
65 M. Petrescu-Dimbovita, Die wichtigsten Ergebnisse der archiiologischen Ausgrabungen in der
neolitischen Siedlung von Truşeşli (Moldau), dans PZ, XLI, 1 963, p. 1 80- 1 8 1 . Idem,
66
67

68

69
70

Quelques considerations sur la pos(lion chronologique de la station appartenant a 1 'etape
Cucuteni A de Truşeşti dans le cadre de cette etape, dans Cucuteni aujourd 'hui, p. 1 5-25.
N. Ursulescu, Cercetările arheologice din 1987 de la Preoteşti- "Haltă", jud. Suceava, dans
MCA, X II I, 1 979, p. 40.
V.I. Markevic!i, Mărturii. . . , p. 63, fig. 43, p. 65, fig. 49-50, p. 68, fig. 56.
O. Kandyba, Sch ipenitz. Kunst und Gerăte eines neolitischen Dorfes, Viena-Leipzig, 1 937, p.
7- 1 8; E.K. C erny�. K istorji poselejna eneoliticeskogo vremeni v srednem Podnestrovja.

dans MIA, 1 02. 1 962. p. 5-85.
E. K. Cerny�. Mesto poselenji Borisovskogo tipu v periodizacji tripol 'skoj kultury, dans KS AN
SSSR, 1 42, 1 975, p. 3-9.
T.G. Mov� dans A USSR, 1 985, p. 2 1 1 -2 1 2. 70 bis. VI. Dumitrescu et coilab. Hăbăşeşti.
Monografie arheologică, Bucureşti, 1 954, p. 63-73.
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1: 1 - 1 4 , 1 7 Harbuzin;
1 5- 1 6. TrostianCik (apud T.G. Movsa).

Fig. 1 1 - La variante KolomisCina 1 1 - Kolomiscina
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Meme si entre ces deux stations i l y a quelques decalages chronologiques, i l est
incontestable le fait que nous sommes en presence d'une variante regionale
independente, differente des aspects contemporains de la civil isation Cucuteni, resultee
grâce a l 'evolution des quelques centres de poterie. La station de Hăbăşeşti-"Holm"
(Cucuteni A3), caracterisee par un decor bichrom et trichrom, en association avec le
decor creuse, compose des fils de piqures-fossettes et cannelures peu approfondies,
semble detinir un aspect intermediare entre la variante "a bande etroite" , du sud de la
Moldavie et de la Bessarabie et la variante Horodnica-Truşeşti-Cuconeştii Vechi de la
depression du Prut moyen. A cote de celle-ci s'encadrent aussi les materiaux decouvens
dans les horizons Cucuteni A3 de Cucuteni-"Cetăţuie", Preuteşti-"Haltă"et Topile
"Dealul Crâşmei" ou se rencontrent des influences de toutes les deux variantes
mentionnees plus haut.
Nous soupposons aussi que la l igne de demarcation entre !'aspect ''a bande
etroite" et celui subcarpathique, de l 'ouest du S iret, se trouve quelque part sur le cours
moyen et inferieur de cette riviere, mais la frontiere entre !'aspect nordique et celui
meridional, passait quelque part par le sud du Plateau de Suceava et par la partie
sudique de la Plaine de la Moldavie (la Plaine de la Jij ie inferieure et du Bahlui). Du
point de vue chronologique et evolutif, ! 'aspect nordique de la phase Cucuteni A 3 a ete
suivi dans !'etape Cucuteni A. et la transition vers Cucuteni A B 1 par la variante
Drăguşeni 71 , denommee aussi Drăguşeni-Jura, connue assez bien danş la l itterature
archeologique. Dans l 'espace de cet aspect peuvent etre englobees les etablissements:
4
3
Şipeniţ ( l ' horizon inferieur)72, Duruitoarea Nouă7 , M i leanca-"Gheţărie"7 , Duruitoarea
75
Veche, Vasilievka, Putineşti I l et 1 1 1
Les principales caracteristiques des especes ceramiques, fine et demifine, de cet
aspect, sont: I'existence frequente des cannelures bien evidenciees, en association avec la
peinture bi- et trichrome; l 'altemance: cannelures larges, teintees avec blanc des espaces
reserves peints avec du rouge; motifs rendus par des incisions approfondies, realisees a
l'aide d 'un point emousse; Ia bichromie, appliquee avant la cuisson; l'aparition des motifs
omamentaux qui annoncent Ies styles decoratifs de Ia phase Cucuteni A-B.
On remarque comme forrnes: la persistence plus eloignee des vases piriformes,
des differentes dimensions, ă l 'ouverture large et au bord court, des vases a petit pied et
Ia realisation, par consequant, des vases-binocle, qui pour l ' instant n 'apparaissent pas
dans Ies autres aspects cucuteniens76• Il est visible, comme dans le cas de Ia variante
regionale mentionnee anteriorement, la meme conservation, plus eloignee de quelques
traditions Precucuteni�nnes dans la decoration de la ceramique, a cote desquelles
•

71

VI. Dumitrescu, dans ZfA, 7, 1 973, p. 1 -20; ldem, dans Din trecutul judeţului Botoşani, 1 973,
( 1 974), p. 33-47; Idem, dans SCJVA, 25, 4, 1 974, p. 545-554; ldem, dans Festschrifl fur
·
Richard Pillioni, 1 976, p. 1 67- 1 76; Silvia Marinescu-Bilcu, dans SCJVA, 40, 3, 1 989, p.
2 1 5-240.

72 O. Kandyba, op. cit., p. 1 8-24.
7J V J. Markeviei, Mărturii . . , p. 64, fig. 44-48.
74 A. Crâşmaru, Noi descoperiri arheologice pe valea Podrigăi Oud. Botoşani}, dans
1 979, p. 98-99.
75 V .la. Sorokin, dans Cucuteni aujourd 'hui, p. 20 1 -23 1 .
76 Voir la note 7 1 supra; Silvia Marinescu-Bilcu, dans Dacia, NS, XXVI I l, p. 46.
.
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Fig. 1 2 - La variante Tomasevka: 1 - 1 8. Vladimirovka (apud T.G. Movsa).
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apparaissent des inovations specifiques pour la phase Cucuteni A-8. De meme, sont
evidentes plusieures difTerentiations vis-a-vis de !'aspect sudique contemporain, duquel
prete les motifs spiraliques et meandriques real ises des bandes minces, ainsi que l'on
voit â Jura, Drăguşeni, Solonceni etc. 77
A insi, comme on observe, nous avons reuni, dans cet aspect, les etablissements
contemporains, avec des caracteristiques pareilles, y comprise une partie de ceux
englobes par N.M. V inogradova entre les stations precoces de celles deux variantes
regionales difTerentes: Zale��ik, pour la premiere partie du Dniestr moyen, et Solonceni,
de la deuxieme partie du Dniestr moyen, precisees - surtout - pour la phase Tripolye B
1-B 1 1/Cucuteni A-8 78, parce que l 'analyse des traits de la ceramique montre qu'elles
composent la meme aire nordique. En revenant avec l 'analyse dans l 'espace de l 'est du
Dniestr, dans la phase Tripolye B 1-Cucuteni A s'accentuent les particularites regionales
saisies de plus de la fin de celle anterieure.
l nitialement, cette variante regionale se developpe sur le cours du Bug
meridional, vers le sud et l 'est, dans les bassins des rivieres Sob, Gomy, Gomy Tiki� et
Sinjuhin, afin que plus tard, dans la phase Tripolye B 1-B I I, les communautes humaines
se sont deplat;:ees vers le cours moyen du Dniepr, ou e lles developperont,
ulterieurement, d 'autres variantes regionales. A insi, dans la zone du Bug meridional-le
Dniepr moyen, dans la variante estique du complexe culturel Cucuteni-Tripolye,
s' individual isent plusieures groupes locales, bien countournees dans les phases
su ivantes: l'une dans la partie du nord du Bug moyen meridional, l 'autre dans la partie
sudique du cours moyen du Bug, la troisieme dans l'espace nordique de l ' interfleuve
Bug-Dniestr, la quatrieme dans la region sudique du meme interfleuve, et la demiere sur
le Dniepr moyen et la riviere Ros79
Pour les etapes precoces de la phase Tripolye B 1-Cucuteni A, la variante
tripolyenne estique est definie par les monuments Borisovka-Zarubincy-Hreblya
Lisovoe (fig. 5; 6/2), ces etabl issements etant, en partie, contemporains. Ces stations
evoluent de celles tripoliennes precoces de type Berezovka-Sabatinovka-Gaivoron et
presentent plusieures ressemblances et apparantees avec la variante Horodnica
Horodi�te-Truşeşti-Cuconeştii Vechi . La ceramique de cette variante estique se
caracterise par des vases piriformes, des vases a petit pied, vases-binocle precoces,
couvercles en forme de casque, avec la partie superieure platte, vases tronconiques,
vases grandes a l 'ouverture large et le bord legerement rabattu en dehors, vases cruches
avec des ansettes sur le diametre maximum de la vase.
L'omement de la ceramique de ces etablissements presente une grande variete,
assemblant les motifs spiraliques, meandriques et geometriques creuses, avec des
cannelures larges associees avec des fi ls des fossettes, accompagnees ou non, avec la
peinture crue, blanche ou rouge, plus rare, avant la cuisson. Souvent, les motifs creuses
sont des matrices representant des bandes verticales, soulignees par des l ignes dentelees,
77

S.N. Bibikov, Arkheologiceskie raskopki 11 pose/enji Popenki i J11ri na Dnestre v 1 952 godu,
dans KSJJMK, 56, 1 954, p. 1 04- 1 1 0; N.M. Vinogradova, dans SA, l , 1 972, p. 36-56; E.K.
Cemy�, dans Eneo/it SSSR, 1 982, p. 1 66-320 passim.
78 N.M V inogradova. dans SA, l , 1 972, p.3 5-56; T.G. Mov�a. dans A USSR. 1 985, p. 2 1 2-2 1 3.
79 E. Tsvek, dans C11cuteni all}ollrd 'lwi, p. 89 et les suivantes.
.
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Fig. 1 3 - La variante Tomasevka: 1 -8,20. Tomasevka; 9- 1 3. Staraja Buda;
1 4 , 1 6, 1 7. Popudnja; 1 5, 1 8- 1 9. Suskova (apud T.G. Movsa, E.K. Cemys).
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rectangulaires ou rhomboidales. La ceramique peinte se retrouve dans .une proportion
0
extremement reduite, jusqu'au 3 %8
A la base de cette variante, par evolution se naît dans la partie finale de Ia phase
Tripolye B 1-Cucuteni A, la variante Krasnovstavka-Onofrievka-Tara�ca, dans laquelle
la ceramique fine et demifine a ete couverte avec une engobe orange. Ici continuent
d'etre util ises les motifs decoratifs spiraliques, meandriques et geometriques, realises
par des incisions et des canneleures, ainsi qu'un nombre tres reduit a peinture crue,
tracee avant la cuisson avec la couleur rouge foncee, sur le fond blanc-grisâtre8 1 Si cette
variante se differencie de l'aspect Drăguşeni-Jura par les formes ceramiques, i l y a
plusieures ressemblances en ce qui concerne la maniere de realisation des decors.
Pour l ' instant, il est tres diflicile d'etablir des differentiations regionales dans cette
variante, parce que le nombre des etablissements cherches est encore tn!s petit et - quand
ces elements existent - nous croyons qu'ils se doivent a l'evolution chronologique. Dans la
phase Cucuteni A-B-Tripolye B 1-B I l, se sont produits des changements dans l'evolution
generale de ces communautes humaines, reffiettes dans la disparition de quelques
variantes locales, l'apparition d'autres, ou dans l'uniformisation de quelques aires
culturelles de ce complexe culturel. La penetration des communautes Cemavoda 1, au
niveau de Cucuteni A3-A4, dans la partie meridionale de I'Ukraine, de la Rep. de la
Moldavie et dans le sud de la Moldavie et le nord-est de la Valachie82, provoque une forte
pression sur les tribbus cucuteniens, fait qui a determine un nouveau mouvement de
celles-ci vers le nord-est et l'est, en contribuant â l'uniformisation de la peinture dans les
variantes de l'ouest du Prut, â la propagation des quelques styles de peinture de cette
phase, dans les interfleuves Prut-Dniestr, Dniestr-le Bug meridional et â l'apparition des
nouveaux etablissements et grouppes culturelles, jusqu'au Dniepr moyen.
Comme nous l'avons montre, dans l 'espace situe entre les Carpathes Orientales
et le Prut s'observe, en Cucuteni A-B-Tripolye B 1-B I l, Ia formation d'une variante
regionale plus etendue dans Iaquelle, pour l ' instant, nous ne pouvons pas etablir
d'autres aspects, bien qu' i l y a quelques elements particuliers pour cela. Dans la partie
du nord de cet espace, disparraît le decor creuse et cannele, tant speci fique pour la
variante Drăguşeni-Jura, ainsi que l 'on voit dans le cas de Ia station Scutari-Mileanca83 ,
encadree dans la plus precoce etape de cette phase, etant suivie, au point de vue
chronologique, par les etablissements de Corlăteni et de Cucuten i-Băiceni-"Dâmbul
Morii"84 En meme temps se produit la transmission vers le sud et l 'ouest des vases
binocle, decores par peinture.
80

E.K. Cerny�. dans KS AN SSSR. 1 42, 1 975, p. 5-6: T.G. Mov�a. dans A USSR, 1 985, p. 220.
E. Tsvek, dans Cucuteni aujourd 'hui. p. 1 06.
82 P Haşotti, D. Popovici, Cercetări arheologice in te/1-ul de la Hârşova. jud. Constanta, 1 988,
dans CA, IX, p. 2- 1 1 ; . V. la. Sorokin, Civilizaţiile eneolitice ... , p. 63-68; 1. Manzura,
Culturile eneolitice in zona de stepă, dans TD, XV; 1 -2, p. 93- 1 0 1 ; P. Hasotti, Epoca
neolilică in Dobrogea, Constanta. 1 997, p. 1 1 7- 1 42.
83 A. Crâşmaru, dans flierasus, 1 979, p. 99- 1 1 2; Silvia Marinescu-Bilcu, dans SCIVA, 40, 3,
1 989, p. 23 1 .
84 1. Nestor et collab., Şantierul Valea Jijiei, dans SCJV, 1 , 1 , 1 950, p. 3 1 -32; ldem, Săpăturile de
pe Şantierul Valea Jijiei in anul 1950, dans SCIV, 2, 1 95 1 , p. 68-7 1 ; ldem, Şantierul
Valea Jijiei, dans SCIV. 3, 1 952, p. 84-89; H. Schmidt, Cucuteni in der oberen Moldau,
Berlin-Leipzig, 1 932, passim; M. Petrescu-Dimbovita. Cucuteni, Bucureşti, 1 966, p. 2 1 34; Silvia Marinescu-Bîlcu, dans SCJVA . 40, 3 , 1 989, p . 23 1 .
81
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Fig. 1 4 - La variante Tomasevka: 1 - 1 0. Dobrovody; 1 1 - 1 3. Vasilkovo;
1 4- 1 6. Katerinopol (Bandarka); 1 7-20. Rossuhovata (apud T.G. Movsa).

www.cimec.ro

Les·aspects regionaux du complexe Cucuten i-Tripolye

105

Au moment actuel des recherches, nous sommes pn!ts â denommer cette variante
regionale
Corlăteni-Traian-Huşi
sans exclure les traits particul iers des quelques
etablissements et groupes Iocales, qui seront approfondies â l'avenir. Dans l'espace qui
a comme axe le cours moyen du Dniestr, se sont delimites pour la phase Tripolye B 1-B
I l , la groupe Zale�tik85, dans la partie du nord-ouest, et la groupe Solonceni86, dans la
partie du sud-est, ayant certaines particularites de developpement (fig. 2).
A insi, dans Ies etablissements de Ia groupe ZaleWk, Krutoborodincy, Polivanov
Jar I l , Vygnanka, Ki�le-Nedzimo, Restev, Bobino, Makarevka, encadres dans toutes les
deux etapes de la phase Tripolye B 1-B II, se rencontrent: coupes de ditferentes
dimensions, diverses vases piriformes, couvercles en forme de "casque suedoise",
ecuelles, vases-binocle, peintes dans Ies styles a, p, y et b, connus aussi dans Ies stations
de l'ouest du Prut87 • Ă l'encontre de ces traits, dans le secteur nord-ouestique du Dniestr
moyen, â cote de la ceram ique peinte, se conservent, j usqu'â Ia fin de cette phase, â vrai
dire, plus moins, la ceramique avec decors creuses et avec des cannelures, tandis que
dans la ceramique Cucuteni "C" l'ornementation realisee avec le cordon manque, s'en
rencontrant en compensation, les motifs traces avec les objets dentes et avec stries,
("etoupes"}, sur l'epaule. Dans le decor peint de l 'etablissement de Pol ivanov-Jar I l est
rencontre le motif en table d'echec, real ise dans la sous-groufe stylistique p., et des
cercles remplis avec des lignes blanches dans la sous-groupe t528
La groupe Solonceni est representee par les stations: Solonceni 1 1/2, Perlicani,
Floreşti- Zagotl.emo", Alexandreni, Raşcov, Podoima, Voronka, M iguleni, Mârzeşti,
"
Gura Cainarului, Garmackoe, Orheiul Vechi89, contemporaines aussi avec celles de la
phase Cucuteni A-8 de l'ouest du Prut. Tout comme les stations de la groupe Zale�cik, dans
ces etablissements se conservent dans une proportion reduite, les decors avec Ies motifs
creuses et cannelures, herites de la variante anterieure Drăguşeni-Jura. Dans cette groupe, la
ceramique grossiere represente entre 2 et 1 3%, la ceramique creusee, associee ou non avec la
peinture 8-9%, avec des cannelures 4-8%, â decor peint 76-85% et Ia ceramique Cucuteni
"C" 2-6%. La peinture a ete realisee dans les styles de peinture a h aJ, Pl et b2.
B ien qu'elles sont traitees comme deux groupes locales distinctes, nous croyons
que ces stations composent, en etfet, la variante du Dniepr moyen, etant la continuatrice
de la variante Drliguşeni-Jura, dans la partie du nord et de l'est. Dans la partie du centre
et du nord de la Rep. de Ia Moldavie, a ete defini !'aspect Jablona, precise suite â Ia
recherche des etabl issements: Jablona 1, Jablona X I I I et Jablona XV, desquels manque
la ceramique â decor creuse. Les cannelures, de la ceramique ont ete peintes de
pretference, dans les groupes stylistiques a, y et t5911 En meme temps, bien que Ia
ceram ique presente des ressemblances avec Ies groupes styl istiques de l'ouest du Prut,
N.M. Vinogradova. dans SA, 1 . 1 972, p. 38-46.
Ibidem, p. 47-54.
87 Ibidem, p. 39-46.
85

86
88

89

90

Ibidem.
Ibidem,

p. 47-54; N.M. Vinogradova, V.S. Beilekl!i, P.P. Bâmea. dans AIM v 1972 g., 1 974, p.
67-77; N.M. Vinogradova. Plemena Dneslrovskogo-Prulskogo mezdurecija V period
rastvela lripol 'skoj ·kul 'tury, Chişinll.u, 1 983, passim.
V. Ia. Sorokin, dans TD, X V, 1 -2, p. 79; ldem, Pamjalniki Jablonskogo lipu, dans Problemi
istorii la ark.heolor>ii davnior>o Ukrainskoi SSR. Kiev. 1 989. o. 2 1 4-2 1 5.
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nous montrons qu'il y a un certain specifique des motifs ornamentaux peints. De meme,
nous sommes d'avis que, par ces caracteristiques, cet aspect est beaucoup plus lie a la
variante contemporaine de l'ouest du Prut qu'aux groupes du Dniestr moyen.
Dans l'espace du sud-est de la Transylvanie, sur la vallee de I'Oit superieur et
dans la zone de Braşov, suite a la penetration des communautes tardives de la
civilisation de Româneşti (Tiszapolgar), â la fin de la phase Cucuteni A, !'aspect Ariuşd
a connu des modiffications importantes. De cette periode, s'observe un melange des
elements de type Cucuteni A4 et A-8 1 avec ceux de type Tiszapolgar, mais en
commen�ant â la phase Cucuteni A-8 2, avec celles de type Gomeşti (Bodrogkeresztur),
ainsi que l'on voit dans les decouvertes de l'etablissement de Reci, considerant qu'il y a
un aspect â ce nom9 1 (fig. 2). Dans le domaine de la ceramique, â cote des formes et des
decors peints caracteristiques pour la phase Cucuteni A-8, se trouvent des elements
appartenant aux nouveaux venus. Du reste, de l'etape Cucuteni A-8, commencent â
penetrer des pieces appartenant â la civilisation Bodrogkeresztur et â l'est des Carpathes
2
(par exemple â Traian-"Dealul Fântânilor" et Calu-Piatra Şoimului9
Malgre les progres realises dans la connaissance de l'evolution des communautes
eneolithiques du sud-est de la Transylvanie, les donnees sont encore insouffisantes,
restant, comme objectif, pour les recherches prochaines, la precision des traits des
variantes regionales de cette zone, pour les dernieres phases de la civilisation de
Cucuteni. Les pa1ticularites de developpement des communautes Tripolye B 1-B 1 1Cucuteni A-8 sont beaucoup mieux evidenciees. Elles ont ve�u dans l'espace englobe
dans l' interfleuve Dniestr-le Bug meridionai-Dniepr. Dans cette zone, pour laquelle,
ainsi que nous l'avons dejâ vu, est definie, plus precis, la variante estique de la
civilisation Tripolye 8 1-8 11-Cucuteni-A-8, s'accentuent les differentiations locales
anterieures, s'en countoumant des aspects nouveaux.
Entre les stations avec des types ceramiques semblables, de l'ouest du Dniestr
et cel les de l'espace du Bug meridional-Dniepr, il y a un sensible decalage
chronologique, d'environ une etape, au detriment des dernieres. De meme, dans la
zone orientale de la civilisation Tripolye, continue la persistence, jusqu'â la phase C 11
3
y 1, de la ceramique aux decors creuses9 , bien que la peinture a ete utilisee â une
echelle plus large que dans la phase Tripolye 8 1-B I l . Ainsi, sur les fondements de la
variante regionale Krasnovstavka-Tara�ca-Onofrievka, se deeveloppe la variante
locale Zjubriha-Lescinovka-Kli�cev, caracteristique pour la premiere et le debut de la
suivante etape de la phase Tripolye 8 1-B 1 1-Cucuteni A-894 , qui presente des
ressemblances dans le domaine de la ceramique peinte, avec les groupes Zale�cik et
Solonceni, appartenant aux variantes contemporaines du Dniestr moyen, tandis que la
91

92

Z. Szekcly, dans SC/V, 1 5, 1 , 1 964, p. 1 2 1 - 1 27; ldem, dans La civilisation de Cucllleni en
contexte europeen, BAl, 1, laşi, 1 987, p. 259-26 1 ; E. Comşa. Neoliticul pe teritoriul
României, 1 987, p. 57.
VI. Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, Bucureşti, 1 979, lig. 1 25; 1-1 . Dumitrescu, Connections

between the Cucuteni-Tripolye Cultural Complex and the Neighbouring Eneolitic Cu/ture
in the Light ofthe Utilisation ofGolden Pendants, dans Dacia, NS, V, 1 96 1 , p. 69-94.
'13 Silvia Marinescu-Bîlcu, dans Dacia, NS, X XX V, 1 99 1 , p. 9- 1 0.
'14 E. Tsvek, dans Cucuteni aujozird 'hui, p. 1 06- 1 07.
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ceramique aux decors creuses montre une continuite normale des realites anterieures
de la region du 8ug meridional.
Ă cette variante sont specifiques quelque formes particulieres: crateres avec le
corps spherique et l 'ouverture large, et les coupes avec le cou haut, eleve, decorees avec
des cannelures, fossettes horizontales, entailles, la ceramique peinte representant
jusqu'au dixieme du total. En meme temps, la quantite de la ceramique au coquillage
dans la pâte est assez grande, autour de 5%95 Pour cette variame et etape de la phase
Tripolye 8 1-8 1 1-Cucuteni A-8, est important l 'etablissement de Kli!:�ev, situe dans la
partie nordique de la region du 8ug meridional. Dans cet etablissement ont ete
decouvertes, comme formes ceramiques: vases piriformes, coupes, ecuelles, vases avec
le cou tronconique, cuilleres, pareillement, 1 35 vases-binocle. En meme temps,
s'observe une croissance de la quantite de la ceramique peinte, jusqu'au 33,3%, pareille
a la diminuation de la quantite aux decors creuses et canneles, jusqu'au 35,2%.
Comme motifs omamentaux creuses et canneles on remarque: les memes bandes
horizontales, les entailles, les tils en points, les motifs spiraliques, les triangles avec les
cotes recourbees. Parmi les motifs peints on detache ceux realises avec le noir ou brun,
sur le fond orange de la vase, et plus rarement, peints avec blanc. D'habitude, la
peinture est disposee en zones horizontales, sur V. de la surface de la vase, et presente
petales cercles, oves, guirlandes, triangles, rhombes, spirales en "S" . Nottamment, par
sa ceramique, l'etablissement Tripolye 8 1-8 1 1/2-Cucuteni A-82 de Kli!:�ev, presente
plusieures ressemblances avec les stations, relativement contemporaines de la zone du
Dniestr moyen du type Zale��ik-Solonceni 1 196 (fig. 8/24-30).
Dans cette etape et phase Tripolye 8 1-8 11/2-Cucuteni A-82 , dans la zone du
Dniepr moyen et des affiuents de droite de ce-ci, commence le developpement de la
variante regionale tripolienne Nikolaevka-Skarovka-Verem'je, qui n'a pas, pour
l' instant, des traditions locales anterieures, et aussi, presente plusieures analogies avec
les variantes contemporaines du 8ug meridional (fig. 2; 4). Parmi les formes
ceramiques on remarque: les grandes vases piriformes, avec l'ouverture legerement
protilee, vases crateres, a large ouverture, vases avec le corps globulaire (spherique),
vases bitronconiques avec l'ouverture en entonnoir, couvercles en forme de casque,
avec la calotte droite, couvercles avec bouton etc. Le decor indique un certain
appauvrissement du repertoire spiralique et meandrique. Les motifs creuses sont
composes des bandes liniaires incisees, bandes fragmentaires, disposees en angles ou
horizontal sur le corps de la vase, accompagnees, plus rarement, des fils et groupes des
fossettes. La ceramique fine, peinte, se trouve ·dans une quantite tres reduite, entre 3 et
5% et releve des nombreuses analogies avec les vases Tripolye 8 1-8 l lrCucuteni A-82
de la Rep. de la Moldavie et de la zone nordique du 8ug meridional97 (fig. 6/3; 817- 1 3).
9�

Ibidem; Eadcm, dans Pen;obytnaja arheo/ogija-poiski i nahodki, Kiev, 1 980, p. 1 63- 1 85; T. G.
Mov�a. dans A USSR, 1 985, p. 220.
96 E. Tsvek, dans Cucllleni aujourd 'Imi, p. 9 1 - 1 08; 1. 1. Zace, i, dans SA, 4, 1 974, p. 1 84-200;
ldem, Drevnie zemlede/ 'cy srednego tecenija Jutnogo Buga vo vtoroj polovine 1 V tys. do
n. e. (po materia/am tripo/ 'skogo poselenija Kliscevk. Tyvrovskogo raiona. Vinnickoj
oblasti). Avtorcfcrat, Moscova, 1 975, p. 1 9; ldem et S.N. Ryzov. Pose/enje tripo/ 'skoj
ku/ "tury Kliscev na Juznom Huge, Kiev. 1 992. passim. 96 bis. S.O. Guscv. 7i·ipil 'ska
ku/ 'tura sredn 'ogo Pob1cja rubeiu IV-III tys. do n. e. Vinnica. 1 995. passim.
Y 7 E. Tsvek, dans Cuc111eni aujourd 'Imi, p. 1 O 1 - 1 09; T.G. Mov�a, dans A USSR, 1 985, p. 220.
.
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Les habitats de la variante regionale Zjubriha-Les�inovka-Kii��ev, de la zone du
8ug meridional, sont partiellement contemporaines avec les etablissements de la
variante Penezkov-Veselyi-Kut, qui englobe les suivantes stations: Kopjuvata,
Sukajvodu, 8uga�evka I I et 8otvjnovka, encadrees dans la phase Tripolye 8 1-8 I I 2Cucuteni A-82 evoluee (fig. 2; 4). 8ien qu'elles sont considerees synchrones avec les
etablissements de type Solonceni, du Dniestr moyen, nous devons montrer qu'elles sont
contemporaines seulement avec celles placees en pleine phase Tripolye 8 1-8 11Cucuteni A-8 et non pour le commencement de cette phase.
Pour cette groupe des etablissements et pour cette sequence chronologique, sont
caracteristiques les crateres et les grandes vases piriformes, les couvercles coniques
avec "ailerons" ou "comettes" , les vases â petit pied, decorees plus rarement, avec les
motifs liniaires et geometriques realises par cannelures larges et approfondies, oves
incisees, cercles, spirales decomposees, guirlandes, fils de piqures-fossettes, bandes
horizontales etc. Les decors creuses predominent. Les motifs peints sont realises avec la
couleur rouge sur le fond blanc, bordes par des lignes creusees, remplies du noir, sur le
fond naturel de la vase, rendant triangles avec Ies cotes recourbees, elipses, cercles
concentriques et tres rarement, spirales. Dans ces etablissements la ceramique peinte se
retrouve dans les memes proportions que dans les stations anterieures, d'environ 1 0%98
(fig. 7; 81 1 -6, 1 4- 1 8).
Nous soulignons que, dans les etablissements Tripolye 8 1-8 II- Cucuteni A-8
de la zone du 8ug meridional et du Dniepr, n'apparaissent qu'accidentallement les
groupes et les sous-groupes stylistiques omamentales de la ceramique peinte a, p, et y,
ainsi qu'elles sont connues pour les stations de l'ouest du Dniestr. Sont presentes
seulement les elements de la groupe J99, evldement dans les stations plus tardives du
type Tripolye 8 1 1-C 1/ y 1-Cucuteni 8. Dans la determination des caracteristiques des
variantes tripoliennes mentionnees, il faut prendre aussi en consideration la ceramique
dite Cucuteni "C", qui a penetre dans ces aires, plutot qu'â l'ouest du Dniestr et du Prut.
et a atteint, dans les etablissements Tripolye 8 1-8 II, jusqu 'â 8- 1 0% 100 du total du
materiei ceramique. Dans l'ornementation de cette espece de ceramique on rencontre:
des representations plastiques en relief, avec des visages humaines, ayant esquisses les
traits anatomiques 101
Dans la phase Cucuteni 8-Tripolye 8 II et C 1/ y 1 on observe, depuis le
commencement, un nouveau dynamisme, par lequel d'autres communautes
cucuteniennes-tripoliennes arrivent jusqu'au Dniepr moyen et jusqu'â la partie
septentrionale du Plateau Yolhino-Podolien, ou elles renforcent les tribbus locales,
connaissant la plus grande extension de leur aire de diffusion. Les variantes locales,
countoumees dans les phases et les etapes anterieures, se delimitent plus precis,
re.;evant des nouvelles formes d'expression. Vers la fin du complexe culturel
98

Voir la note 95 supra; N.M. Vinogradova, Pamjatniki perehodnogo etapa Tripol'je B 1- B Il v
Pobuie 1 Podneprovie, dans KSIA, 1 34, 1 973, p. 20-27.
99 N.M. Vinogradova, dans KS/A, 1 34, 1 973, p. 26-27.
1 00
Şt. Cucoş, Ceramica de tip ··c " din aria culturii Cucweni, dans MemAntiq, IX-XI, 1 985, p.
72-73 ; D.Ja. Telegin, Srednestogovskaja ku '/tura. dans A USSR. 1 985. p. 309.
1 01
N.M. Vinogradova. dans KSIA, 1 34. 1 973. p. 26-27.
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s'individualise une multitude d'aspects locaux, qui ont participe, directement ou
indirectement, â la formation des civilisations de l'epoque du bronze, connue dans
l'espace carpatho-dniprovien.
Paralellement avec Ia diffusion des nouvelles tribbus Cucuteni B-Tripolye B 1 1-C
1 vers le nord et l'est, est visible la restriction de l'aire du sud et du sud-ouest de celles
ci. A insi, dans Ia depression intramontagne du sud-est de la Transylvanie, bien que la
presence Cucuteni B est attestee en huit etablissements, elle est incertaine, parce
qu'aucune d'entre ces decouvertes n'est pas sfire 102 • De plus, ă. Reci les materiaux de
type Bodrogkeresztur (Gorneşti) sont meless avec des elements Cucuteni A-B et 8 103 ,
ce qui permet de parter de suite d'un aspect eneolithique Reci 1 04 (fig. 3).
D'autre part, dans la zone de sud-est de la Moldavie, conformement aux
recherches effectuees jusqu'ă. present, est evidente Ia meme restriction de l'aire habitee
par les communautes Cucuteni B et une sensible rarefaction des etablissements.
Probablement, sous la pression des tribbus tardives Cernavoda 1, les communautes
cucuteniennes ont ete poussees vers le nord de Ia l igne Brăhăşeşti-lgeşti, dans le Plateau
Central de Ia Moldavie 105 A l'encontre de Ia zone de l'est du Siret, ă. l'ouest de cette
riviere, Ies communautes cucuteniennes s'implantent plus fort dans la region
sousmontagneuse Vrancea-Buzău 1116 •
Dans la zone de Vrancea, pour la phase Cucuteni 82, est caracteristique
l'etablissement de Tg. Ocna-"Podei", qui presente certains traits particuliers, tels: les
bucrânes schematises, en relief, une prefference pour le meme motif, mais peint, et
l'utilisation de quelques variantes stylistiques des groupes stylistiques o et e, dans
lesquelles les bandes liniaires, en derniere analyse spiralique, ont comme regie Ia raie de
bordure plus large, les lignes rouges de l ' interieur des bandes sont tra�ees tres fin et se
perdent sur le fond blanc-jaunâtre de fa vase. A ces traits s'ajoute une utilisation plus
prolongee des spirales enchainnees 1 07
Dans la zone de Buzău, la station Sărata-Monteoru pose le probleme de
l'existence de la variante Monteoru, qui a resulte de l'entrelacement des elements
Cernavoda 1 tardives et Cucuteni 82, etant partiellement contemporaine avec les aspects
Brăteşti et, peut-etre, Celei. Cette variante regionale se caracterise tant par la ceramique
peinte dans les styles tJ, e, et �. que par la presence d'une categorie notable de ceramique
fine, grisâtre cuite et peinte â couleur blanche. Parmi les chaînes des spirales en ,,s'', les
bandes etroites, hachurees perpendiculairement (echellettes) ou en reseau, fils de perles,
silhouettes zoomorphes et anthropomorphes. Aussi, dans cette categorie ceramique, on
rencontre, plus rarement, les motifs peints avec rouge cru, le decor avec les bucrânes en
relief et spirales excisees remplies â pâte blanche. Dans les etablisements de cette
variante a ete trouvee aussi une importante quantite de ceramique Cucuteni "C" 1 08 •
102 D.

M onah, Şt. Cucoş, Aşezările ... , p. 1 8 1 ; Z. Szekely, dans La civilisation de Cucuteni en
conte:xte europeen, p. 259-26 1 .
101
Z. Szekely, dans SC/V, 1 5, 1 , 1 964, p. 1 2 1 - 1 27.
1 04 E. Comşa, Neoliticul pe teritoriul României, p. 57.
105
D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările .. , p. 1 8 1 .
106
/bidem.
107
C. Matasă, dans ArhMold, 11-111, p. 1 1 -66; VI. Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, p. 56, fig.
1 47- 1 5 1 ; A. Nitu, Formarea şi clasificarea grupelor. , p. 42-82 passim.
108
1. Nestor, Eug. Zaharia, dans SC/V, 6, J-4, 1 955, p. 497-50 1 ; Eug. Zaharia, dans DIVR, p. 525527; VI. Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, p. 64.
.
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Des materiaux encadres dans la variante Monteoru ont ete decouverts dans
d'autres statioos Cucuteni B: Tg. Ocna-" Podei", Ştellneşti (Botoşani), evldement
comme importations 109 I l est visible que les elements omamentaux de la ceramique de
la variante Monteoru sont de structure cucutenienne mais ont ete realises â la maniere
de la civilisation Cemavoda 1, naturellement sous l'influence des tribbus voisines du sud
et de l'est. Dans le reste de la Moldavie et de la Rep. de la Moldavie, dans la phase
Cucuteni B, s'observe une plus forte uniforrnisation de la ceramique peinte et de la
culture materielle, en general, qui peuvent etre mises en relation avec une circulation
plus intense et avec le serrement des liaisons entre les communautes cucuteniennes,
suite â la pression des tribbus Cemavoda 1 tardives.
Meme si nous soutenons une certaine anteriorite pour le commencement de la
phase Cucuteni B, dans la zone subcarpathique, par rapport au reste du territoire 1 1 0, nous
croyons qu'il s'agit seulement d'une apparence, parce que â l'est du Siret ont ete
decouverts des etablissements qui peuvent etre encadres dans la premiere etape de cette
phase: Prigoreni i Mici-"Livada cu vişini", Buznea, Costeşti (dep. de laşi), Miorcani
(dep. de Botoşani), Şipeniţ, Bil�e-Ziote (Ukraine), Brânzeni VIII (Rep. de la
Moldavie) 1 1 1 , desquelles les demieres ont ete englobees dans la grupe locale Petreni 1 1 2 •
Dans l'espace encadre entre les Carpathes Orientales et le Prut, dans la phase
Cucuteni B . , sont caracteristiques Ies etablissements de type Ghelliieşti "Nedeia"
Cucuteni "Cetăţuie" (le niveau B 1 ), pour la moitie du sud et centrale de la Moldavie,
dans la categorie desquels peuvent etre contennues les stations de Vlileni (dep. de
Neamt), Prigorenii M ici, Costeşti, Buznea 1 13 etc. et les etablissements de type M iorcani
Şipeniţ, pour la partie nordique de la Moldavie et la premiere portion de la zone du
Dniepr moyen, â cote desquels se trouve la station de Nezvisko (l'horizon superieur) 1 1 4 •
Dans la meme etape de commencement de la phase Cucuteni B, dans la partie
nordique de la Rep. de la Moldavie, a ete defini !'aspect Racoveţ-Mereşeuca, qui
englobe un groupe des etablissements plus precoces: Racoveţ, Hrustovaja, M ihailovka
IV, Floreşti V, dans la ceramique desquels se maintient, dans un pourcentage reduit (24%), la decoration avec les motifs creuses et un groupe des stations plus evoluees,
representee par l'etablissement Brânzeni VIII-"Sâieci " 1 1 5 Cet aspect a quelques
ressemblances avec les etablissement de type Miorcani-Şipeniţ. Pour la phase Cucuteni
B 2 , a l'ouest du Prut peut-etre separe, â titre d'hypothese, !'aspect "Frumuşica"-Valea
Lupului, dans lequel nous englobons les etablissements cvasi-contemporaines de
109 C. Matasi, dans ArhMold, 11-111, p. 1 1 -64; A. Nitu, dans CI, XI, 1 980, p. 1 55 et les suivantes.
1 10 D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările . . , p.36.
III
Pour Bumca et Costeşti le materiei ceramique est i ned it; pour Brânzeni: V.l. Markeviei,
.

p. 56-68; pour Miorcani: A. Nitu, Ceramica Cucuteni B de la
Miorcani, dans Mem.Antiq, 1, 1 %9, p. 279-298; T.G. MovSa, dans A USSR, 1 985, p. 2 1 3-2 1 7.
1 12
T.G. Mov�a, dansArkheologija, 45, 1 984, p. 1 0-23; Eadem, dans A USSR, 1 985, p. 2 D-2 1 7.
113 A
. Nitu, D. Monah, Şt. Cucoş, dans Mem.Antiq, 111, 1 97 1 , p. 1 1 -64; M. Petrescu-Dimbovita,
Cucuteni, p. 5-32; V. Ursachi, dans Carpica, l, 1 968, p. 1 30; N. Berlescu� dans SCS-Iaşi,
V I, 3-4, 1 955, p. 1 58; Şt. Cucoş, Ceramica neolitică . .. , p. 23-25.
1 14 A
. Niţu, dans Mem.Antiq, l, 1 %9, p. 279-298; O. Kandyba, Schipenilz, p. 25- 1 1 8.
115
V.la. Sorokin, dans TD, XV, 1 -2, 1 994, p. 79.
Poznetripo/ 'skie p/emena . . . ,
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Truşeşti ( le niveau 8), Cucuteni-"Cetăţuia" (le niveau 8 2), Gura-Văii (Oneşti) 1 1 6
Dans l ' interfleuve le Prut moyen-le Dniestr moyen, pour la meme phase
Cucuteni 8 2 , a ete detinie la groupe locale Petreni 1 1 7, dans laquelle ont ete encadrees les
stations de 8rânzeni IV (l'horizon superieur), Glavan 1, Varvareuca V I I I , Varvareuca
XV, Raşcov I X, caracterisees par la ceramique peinte dans les groupes stylistiques e et �
acompagnes des diverses motifs anthropomorphes et zoomorphes, en quelque sorte
differents par rapport ă ceux contemporains de l'ouest du Prut. Pourtant, les groupes
locales presentees, denotent une relative uniformisation, en contribuant dans les etapes
ulterieures ă la formation des aspects de la periode de transition ă l'epoque du bronze.
Du reste, la continuite de la ceramique peinte et des quelques elements de culture
materielle est visible dans les etablissements de la fin de la phase Cucuteni 8 et le
commencement des civilisations et des aspects suivants: Câmiceni, Varvareuca XV,
Brânzeni 1 1 1 1 18, dans l'espace d'entre les Carpathes Orientales et Jvanec et Kosilovcy 1 1 9,
de la zone de la premiere partie du Dniestr moyen.
Ces etabl issements peuvent etre englobes dans un complexe plus large,
specifique pour la periode de transition de l'eneolithique â l'epoque du bronze, resultee
suite aux importantes reorganisations culturelles de cette aire. Dans son cadre peuvent
etre deceJees plusieures variantes regionales, nees SUr le fond CUCUtenieR tardif: Jvanet,
Kosilovcy, 8rânzeni, Gordineşti, Horodiştea-Erbiceni-Folteşti, Vyhvatincy, Usatovo 1 20•
Conformement â T.G. Mov�a. une partie de la population tripolienne, de la zone du
Dniestr moyen, s'est depla�ee â la fin de la phase Tripolye 8 1 1-Cucuteni 8, dans la
region orientale de la Volhinie, occupant partiellement, la zone de foret et donnant
naissance aux etablissements tardifs de type Kolodjafnoe et Troianov 1 2 1 , qui ont
contribue ă leur tour directement ă ('origine de la groupe Gorodsk-Kasperovsk 1 22
Dans l'espace Tripolyen oriental, les groupes locales Penezkov-Veselyi Kut et
Nikolaevka-Skarovka-Verem'je, caracteristiques comme nous l'avons deja vu pour le
territoire d'entre le 8ug et le Dniepr, dans la phase Tripolye 8 1-8 1 1/2-Cucuteni A-82 ,
ont evolue au niveau de la phase Tripolye 8 1 1 -y 1-Cucuteni 8, de meme, en deux
variantes: l'une du 8ug meridional representee par les monuments de type
Vladimirovka-Toma�evka (fig. 3) et l'autre du Dniepr moyen, individualisee par les
etablissements de type Kolomi��ina 11-Kolomi��ina 1 .
1 1 6 C . Matasa,

Frumuşica, p . 64; M. Dinu, dans SC/V, 6, 3-4, 1 955, p . 703 ; M. Petrescu
Dimbovita, dans SCJV, 5, 1 -2, 1 954, p. 1 6; ldem, Cucuteni, p. 1 8; A. Niţu, C. Buzdugan,
C. Eminovici, dans Carpica, 1 97 1 , p. 59-80.
1 17
T.G. Mov�a, dans Arkheologija, 45, 1 984, p. 1 0-23; Eadem, dans A USSR, 1 985, p. 2 1 3-2 1 7; V.
1 . Markevifi, Poznetripol 'skie plemena . .. , p. 1 8-22, 56-58; V . la. Sorokin, dans TD. XV,
1 -2, 1 994, p. 79.
1 1 8 A . Niţu, Formarea şi clasificarea grupelor.. . , p. 77-83; V.l. Markevi�i. Poznetripo/ 'skie
plerrtena ... , p. 26-30, 33-42.
1 1 9 T.G. Mov§a, dans A USSR; 1 985, p. 226-228, 232-235.
120
M . Dinu, Complexul cultural Horodiştea-Erbiceni-Folteşti, 1 977, passim; T.G. Mov� dans
A USSR, 1 985� p. 226-228; V . l . Markevifi, Poznetripol 'skie plemena .. , passim; 1.
Manzura, dans TD, XV, 1 -2, 1 994, p. 1 04- 1 1 9; V.A. Dergafev, Pamjatniki pozdnego
Tripol'ja, passim; ldem el i. V. Manzura, Pogrebal 'nye kompleksy . , passim.
1 2 1 T.G. Mov�a, dans A USSR, I 985, p.235-237.
122
Ibidem, p. 237-242.
.
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Dans la premiere variante pour l'etape de commencent de la phase Tripolye 8 11Cucuteni B , s'encadrent les etablissements: Vladimirovka, Korytnoe, Harbuzin 1 23 , dans
lesquels s'observe une serieuse impulsion venue du cote de l'espace cucutenien de
l'ouest du Dniestr, de la partie des communautes de la soi-disante groupe locale Petreni.
Dans le domaine de la ceramique on remarque le pourcentage tres eleve de l'espece
peinte et la decoration de celle-ci dans les groupes e et �- Ă Vladimirovka ont ete
decouvertes des vases â decor creuse ou en association: decor creuse-omements peints
avec blanc et rouge 1 24 , fait qui individualise partiellement les etablissements de la zone
du Bug meridional par rapport ă ceux de l'ouest du Dniestr (fig. 1 2/ 1 - 1 8) .
De meme, en cette zone, au long de la deuxieme etape de developpement de la
phase Tripolye 8 II-Cucuteni 8, on observe un maintien des traditions de l'etape
anterieure et un certain sous-developpement des formes et des omements de la peinture
par rapport aux realites contemporaines de l'ouest du Dniestr. Ainsi, dans une serie d'
etablissements de la groupe Tomasevka: Popudnja, Staraja Buda on remarque une
evolution locale des crateres et des ecuelles, un prolongement, jusqu'au . niveau Tripolye
8 I I/2-Cucuteni 82 , des vases binocle (Dobrovody), tandis que les motifs ornementaux
refi:oivent certaines particularites par la predominance des "umes â face humaine",
l'apparition des bandes tracees en style conventionnel-realiste, en forme des serpents ou
d'epins, ainsi que l'on voit â Suskova, Dobrovody et Tomasevka, auxquelles on ajoute
le traitement tres realiste de la plastique anthropomorphe, feminine et masculine,
2
nottament pour les traits de la face 1 5 (fig. 1 3 ; 1 4).
Dans la deuxieme variante tripolienne orientale sont englobes les etablissements
encadres entre la fin de la phase Tripolye B 1-8 1 1-Cucuteni A-8 et la fin de la phase
Tripolye B 1 1-Cucuteni B, situes dans la zone du Dniepr moyen: �erbanevka, Tripolye,
Verem'je, Halepie, Cemjakov, Kolomis�ina I I, Kolomis�ina 1, Verem'je-Davjok. Pour
l'etape de commencement, sont specifiques: l'etablissement de �erbanevka, encadre ă la
fin de la phase Tripolye 8 1-8 I I-Cucuteni A-8, suivi par des horizons precoces de
Tripolye et Verem'je, encadres dans la phase Tripolye 8 1 1-Cucuteni 8. Ces
etablissements presentent des ressemblances avec les monuments de type Nikolaevka
S karovka et Penezkov-Veselyi-Kut 1 26, appartenant â la phase Tripolye B 1-B 1 1Cucuteni A-8, desquels ils sont genetiquement lies, fait prouve par la persistence des
motifs decoratifs creuses.
Dans les etablissements de la phase Tripolye 8 II-Cucuteni 8 de type Kolomis�ina
II-Grebeni, le materiei ceramique avec decors creuses connait une simplification des
motifs omemantaux en forme de demioves liniaires, avec des fossettes rondes et
guirlandes 1 27, plus diverses que celles utilisees dans les etablissements contemporains de
type Tom�evka ou celles de la ceramique peinte Cucuteni 8 de l'ouest du Dniestr (fig.
9/1 3-23; 1 1 / 1 - 1 6). Les stations de type Kolomis�ina I I sont suivies chronologiquement par
celles de type Kolomi�ina 1, caracteristiques pour la fin de la phase 8 II et Tripolye C 1/ y
121 Ibidem, p.2 1 7-2 1 9; Eadem, dans SP, 9, 1 988, p. 84- 1 00, fig. 3/1 -20.
124 Eadem, dans SP, 9, 1 988, p. 84-9 1 .
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Ibidem.

Eadem, dans A USSR, 1 985, p.222.

Ibidem.

www.cimec.ro

Les aspects r�gionaux du complexe Cucuteni-Tripolye

113

1: Halepie-Kolomi�6na 1 et Verem'je-Davjok 1 28 Les formes et le decor de la ceramique
denotent une liaison genetique avec Kolomi�6na I l . Comme formes sont utilises: grandes
ecuelles tronconiques, couvercles coniques, vases piriformes a large ouverture et le bord
court, crateres a grandes dimensions, decores avec des motifs creuses, demi-oves liniaires
"suspendues" de l'epaule et du bord de la vase. La cerami�ue peinte se trouve en proportions
differentes de 1 0 a 20% du total des materiaux ceramiques 1 9 (fig. 9/1 - 1 4; 1 0/ 1 - 1 9).
Dans cette groupe orientale Ies decors peints anthropomorphes et zoomorphes
sont realisees gauchement, plus different de la maniere de peinture de la phase Cucuteni
B de l'ouest du Dniestr. Parmi Ies communautes de la variante Kolomi�tina 1
s'inscrivent celles de Ia groupe C apaevka, qui conservent les decors creuses pour
ceramique et plastique 1 30• Sur ces fondements prendrpnt naissance les groupes
tripoliennes tardives: Gorodsk-Kasperovsk, Luka�evka et Sofievka 1 3 1 , qui realisent Ia
transition vers I'epoque precoce du bronze, dans cette zone.
En conclusion, nous pouvons affirmer, sans reserve, qu'en eneolithique, a cote des
importants progres realises dans les creations materielles et spirituelles, se produit une
remarquable diversite archeologique, culturelle, manifestee par l'apparition d'une
multitude des civiliations, variantes et groupes culturelles des celles-ci 1 32, sans savoir s'il y
a eu ou non, des correspondences ethniques et linguistiques. A ete donc normalement,
aussi bien que le complexe culturel Ariuşd-Cucuteni Tripolye et se porteurs ont occupe
une aire tres vaste d'environ 300.000 km2 de connaître au long de leur evolution
milenaire, plusieures variantes regionales de developpement, suite a une existence
prolongee et a une forte sedentarisation des tribbus, relativement dans le meme espace.
Comme nous l'avons deja vu, les premises des variantes regionales du complexe
culturel Ariuşd-Cucuteni-Tripolye se trouvent au niveau de la civilisation Precucuteni
Tripolye A, qui lui precede genetiquement et chronologiquement. Plus tard, ces
variantes ont re�u des configurations plus precises, dont Ia science archeologique est
appellee de dechifrer plus exactement. Affin d'accomplir cet objectif contribuiront, sans
doute, l'extention des recherches et la publication plus detaillee de materiaux
archeologiques resultes des fouilles, ainsi que les efforts conjugues des specialistes pour
la comprehensio� de la complexite de ce probleme. A la fin de ce complexe culturel, Ies
diverses variantes regionales eneolithiques ont constitue le fond autochtone; nous ne
savons pas s'il est pre-indo-europeen, proto-indo-europeen, ou indo-europeen, sur
lequel se superposent d'autres elements: estiques, nord-estiques et est-central europeens,
dans le cadre du processus de l'indoeuropenisation, d'ou sont nees les populations
proto-thraces de l'espace carpato-balkanique.
Des restes des variantes regionales de developpement ont ete surprises dans
d'autres civilisations eneolithiques contemporaines et voisines du complexe culturel
128

Ibidem.
Ibidem, p. 242-243.
130 Ibidem, p. 245-248.
131
Ibidem.

129

m

J. Lichardus, Marion Lichardus-ltten, La protohistoire de 1 'Europe. Le m!olithique et le
Chalcolithique, PUF, Paris, 1 985, p. 355 et les suivantes.
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Ariuşd-Cucuteni-Tripolye: Gumelniţa-Karanovo V l 133, Srednyi Stog 1 34, Lengyel,
Tiszapolgâr-Bodrogkeresztur 1 35 , justifiant encore une fois l' importance de la deffinition
des aspects locaux des communautes de la ceramique peinte de l'espace carpato
dnieprovien: De meme, la connaisance des variantes regionales a une importance
particuliere pour l'etude minutieux de l'evolution pour la determination d'une
chronologie et des quelques synchronismes plus exactes entre les deux rameaux· de ce
complexe culturel eneolithique.

IJJ
134
1 35

M. Şimon, Cu privire la relaţia dintre "cultura ·· Varna şi cultura Gumelniţa, dans SC/1 '. 34.
1 983. 4. p. 305-309. E. Comşa, Neoliticul pe teritoriul României. p. 45, 50.
D. Ja. Teleghin, dans A USSR, 1 985, p.305-3 1 9.
J. Lichardus, Marion Lichardus-ltten, La protohistoire . . . , p. 384-389.
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PLASTICA ANTROPOMORFĂ DIN AŞEZAREA
CVCVTENIANĂ IABLONA I, JVD. BĂLŢI
de Victor Sorochin şi Ilie Borziac
Reprezentările antropomorfe atestate în siturile complexului cultural Cucuteni
Tripolie au atras atenţia cercetătorilor încă din prima etapă a studieri i acestei civilizaţii,
când s-au întreprins primele tentative de clasificare şi interpretare 1
Aspectele istoriografice ale studierii plasticii antropomorfe a acestui complex au
fost examinate în lucrările lui S.N. Bibikov2, T.G. Mov�a3 , A.P. Pogo�eva� şi D. Monah5,
care au adus valoroase contribuţii la clasificarea şi interpretarea descoperirilor, aşa după
cum au adus şi T.S. Passek, S.N. Bibikov, B.A. Rybakov, T.G. Mov�a A.P. Pogo�eva,
T.A. Popova, VI. Dumitrescu, H. Dumitrescu, S. Marinescu-Bîlcu, K. Makarevi�. E.
Tsvek ş.a. La baza schemei sale de clasificare, S.N. Bibikov punea opt grupe de elemente,
din care doar cinci cu caracter mai general6• T.A. Popova a clasificat statuetele
antropomorfe din aşezarea Polivanov Iar în trei grupe: 1 ) figurine femiRine; 2) statuete
ftlră elemente de sex şi 3) reprezentari masculine, pe când T.A. Popova nu ţinea cont de
unele criterii, ca decorul sau poziţia statuetelor, deşi remarca şi tipuri intermediare7 Î n
schema de clasificare a lui A.P. Pogo�eva au fost evidenţiate cinci trepte ierarhice şi
divizarea figurinelor s-a efectuat pornind de la elementele generale la cele particulare8•
Ţinând cont de schemele cunoscute şi de specificul colecţiei de la lablona 1, noi
am propus urmatoarea schemă de clasificare: A - statuete ftlră decor, 8 reprezentări
cu decor. Categoriile au fost definite după poziţia statuetelor (verticale şi şezânde),
grupele după sex, iar tipurile şi variantele după elementele morfologice şi compoziţiile
ornamentale. Î nainte de a trece însă la examinarea plasticii antropomorfe, este necesar
să prezentăm unele informaţii despre aşezare.
Staţiunea lablona 1 se găseşte în punctul " Pidmcnty", la 0,3 - 0,4 km vest de
satul cu acelaşi nume (corn. lablona, jud. Bălţi), unde văile râurilor lablona, Camenca şi
-

1

A. A Skryh:nko. Glinjanye statuetki domikensl.oj kul 'lury. olkryloj 1' Srednem Pridneprov 'e, in
Trudy XII AC v Harkove v 1 990. 1, 1. 1 . Moscova. 1 995.
2 S.N. Bibikov. Poselenje Lukn- l 'rublevecknja, in ;\//.4, 311. N-L, 1 953.
1 T.G. Movs;�. Anlropomorfnaja plaslika Tripol ja (realiti{eskij stil '). autorcferat, Kiev, 1 975.
4 A.P. Pogozcva, Antropomorfnaja plastika Tripol 'ja. Novosibirsk. 1 983.
' D . Monah. Plastica antro omorjă a culturii Cuwteni-Tripolie. BMA. I I I. Piatra-Neam!, 1 997.
p
6 S.N. Bibikov. op. cii., p. 204-2311.
7

T.A. Popnva. ilntropomOifnaja plastika tripol 'skogo poselenija Polivanov-Jar, na Dnestre. in
. 1sm:. 1 1 . 1 91!0.

,\ . 1' Pugoi.C\'<1. op. t'it.
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lablona 1. Statuete antropomorfe.
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Prut formează un promontoriu alungit, cu înălţimea de 20-22 m de la fundul văii şi
suprafaţa de 1 - 1 ,2 ha. Această formaţiune geomorfologică este orientată de la vest spre
est. Panta de vest a promontoriului este abruptă (35°-37°), iar cele de sud şi de nord sunt
mai l ine. Suprafaţa promontoriu lui are o înclinare neînsemnată (3 °-5 °) spre vest. Pe
fundul văilor ce separă promontoriu! curg pâraie, care - conform observaţiilor
geomorfologului P.M. Dolukhanov - probabil că existau şi în epoca eneolitică. Î n partea
de vest a promontoriului depunerile din holocen aveau o grosime de 0,25-0,30 m, iar în
cea de est de 0,55-0,70 m. După datele obţinute în urma sapaturilor, aşezarea ocupă
partea de vest a promontoriului. Stratul de cultură a fost parţial răvăşit în urma aratului
adânc. Din orizontul de cernoziom s-au recoltat fragmente de ceramică, oase de
animale, piese de silex, os, corn, bucăţi de lut ars.
Staţiunea a fost descoperită de S.l. Popov în anul 1 9669 şi cercetată de 1 . 8orziac
în anii 1 977- 1 978. Pe parcursul a două campanii de săpături a fost excavată o suprafaţă
de 5350 m1, ceea ce reprezinta aproximativ 3/4 din aşezare. Au fost cercetate resturile a
63 de construcţii adâncite în pământ (bordeie, gropi diverse). Aşezarea este atribuită
etapei Cucuteni A-82 (= Tripolie 8 1 1 ) 10•
•

•

•

Colecţia de reprezentări antropomorfe de la lablona 1 constă din 7 1 1 fragmente şi
statuete întregi. Dintre acestea, părţile superioare (capete, torsuri) constituie 25,9% ( 1 84
ex.), părţile mijlocii - 22,8% ( 1 63 ex.), părţile inferioare (354 de fragmente de picioare) 49,9% şi figurine întregi sau întregi bile - 1 ,4% ( 1 O ex.). Reiese că jumătate dintre piese
sunt reprezentate de fragmente inferioare, iar cele provenind de la părţile superioare şi cele
mijlocii au indici apropiaţi ca procentaj, în timp ce numai o mică parte sunt întregi. Marea
majoritate a statuetelor sunt modelate din pastă fină, similară celei utilizate la modelarea
ceramicii pictate (94,8% din numărul total) şi numai un număr mic au fost confecţionate
din pastă cu diverşi ingredienţi, probabil de provenienţă organică (5,2%). Gradul de ardere
al figurinelor este diferit şi, în funcţie de acesta, culoarea lor variază de la roşu-gălbui până
la negru-cenuşiu, dar predomină culoarea roşie-gălbuie. O parte dintre statuete sunt
vopsite cu culoarea roşie (7,2%), iar altele au păstrat pe suprafaţa lor urme de pastă albă
cu care, probabil, erau încrustate în întregime în antichitate.
Examinarea atentă a fragmentelor de statuete de la lablona 1 ne permite să
susţinem că la modelarea lor au fost utilizate două tehnici. De regulă, reprezentările de
dimensiuni mici sunt lucrate dintr-o bucata. Însă majoritatea statuetelor au fost modelate
din două bucati verticale. Aceste două tehnici de modelare s-au păstrat de-a lungul întregii
dezvoltări a complexului Cucuteni-Tripolie, ultima modalitate fiind mai frecventă 1 1 •
Această problemă a fost pe larg examinată în monografia cercetătorului O. Monah 1 2
Tot două modal itati au fost uti l izate şi la realizarea sânilor. Prima constă în aplicarea
9

S . l . Popov, Arkheologiceskije pamjatniki okrestnostej s. Jablona. Glodjanskogo raiona, în AIM

( 1 970- 1 97 1 ), 1 973, p. 79.

V. Sorochin, Modalităţile de organizare a aşezări/ar complexului cultural Cucuteni-'li'ipolie, in
ArhAfold, XVI, 1 993, p.78-79. lig. 3/3.
11
A. p Pogozcva. op. cit. . p. 1 1 3 .
1:
D . Monah. op. cit. , p. 58-60.
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Fig. 2
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lablona 1 . Reprezentări antropomorfe.
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pe piept a doua pastile de formlt coniclt. A doua modalitate - realizata din partea dorsală
a statuetei, cu ajutorul unui obiect cu capătul rotunj it, ducea la formarea pe piept a unor
proeminente conice. Pentru majoritatea reprezentărilor menţionăm prezenţa angobei,
care acoperea suprafaţa lor cu un strat subţire de pastlt finlt. Pltrţile mijlocii ale
statuetelor erau acoperite mai intens cu angobă decât cele superioare şi inferioare.
Deseori, fesele erau mai pronunţat modelate cu ajutorul angobei, căpătând o formă
sferică. Dimensiunile figurinelor sunt diferite. Sunt prezente statuete miniaturale cu
înălţimea de 3-4 cm şi lăţimea coapselor de 0,8-0,9 cm (fig. 1 /6). Î nslt majoritatea
reprezentărilor atingeau înăţimea de 8- 1 7 cm (cu lltţimea maximă de 1 ,2- 1 ,5 cm). Au
fost depistate câteva fragmente mij loc ii de la statuete mari (5 ex.), neornamentate. Dar
şi în aceste cazuri se respecta raportul corpului - talia îngustă, abdomenul proeminent ( 1
ex.) sau cu un orificiu orizontal în zona ombilicului ( 1 ex.). Pliurile adipoase sunt
pronunţate, cu câte un orificiu fiecare ( 1 ex.) sau neperforate ( 1 ex.). Picioarele au fost
mode late lipite, demarcate de o incizie verticală (3 ex.), O figurină are în partea de jos a
abdomenului doult cavitltţi (diametrele - 1 ,7 cm) (fig. 2/6). Dimensiunile fragmentelor:
înălţimea 6-9 cm, laţimea maximă de Ia 3,5 cm până la 7 cm.
Statuetele fll ril decor (A).

Î n aceasta categorie au fost incluse 6 1 1 piese, ceea ce reprezinta 86% din numărul
total. Dupa cum s-a menţionat, majoritatea lor au fost depistate în stare fragmentară.
Poziţia şi sexul au putut fi identificate doar la 1 37 de figurine ( 1 9,2%). Ţinând cont de
această situaţie. vom examina la început fragmentele mici (373 ex. - 66,6%).
După formă. capetele se divizează în două tipuri: 1 ) discoidal (54 ex.) şi 2)
proeminenţlt conică (20 ex.). La primul tip nasul este indicat printr-o nervură
mediană, ochii nu sunt redaţi la 1 9 exemplare sau indicaţi prin doua (25 ex.) sau patru
( 1 0 ex.) orificii, dispuse simetric. La unele capete urechile sunt slab trase spre spate.
Diametrele capetelor variază de Ia 0,9 până la 2,5 cm. La capetele de tipul al doi lea
nasul nu este marcat sau este slab evidenţiat, formând un cilindru rotunj it în partea
superioara, uneori mai lat decât gâtui.
După forma, umerii şi mâinile se împart în două tipuri: 1) in formă de
proeminente conice ( 1 1 4 ex.) şi 2) de formă rotundă (7 ex.). La primul tip, umerii şi
braţele trec lent spre talia îngustă şi mai rar trecerea este bruscă ( 1 9 ex.). La câteva piese
umerii sunt uşor ridicaţi in sus ( 1 2 ex.) şi nu au orificii (fig. 2/3). Figurine le cu umerii şi
braţele aparţinând primului tip sunt cu precadere flirâ orificii (72 ex.), dar printre ele s-au
atestat şi exemplare cu o perforaţie la fiecare umar (29 ex.), cu câte una şi două
perforaţii ( 1 0 ex.) şi cu două perforaţii la fiecare umăr ( 1 2 ex.). Statuetele cu umerii şi
braţele aparţinând celui de-al doilea tip sunt fliră perforaţii (6 ex.) şi numai o piesă are
câte o perforaţie la fiecare umar (fig. 1 /8).
La un număr de 1 24 de piese pot fi deosebite talia, abdomenul şi coapsele.
Majoritatea au talia îngustă. Abdomenul este aplatizat (63 ex.), cu o perforaţie
orizontală în zona ombilicului (47 ex.) sau ombilicul este modelat printr-o slabă ciupire
(24 ex.). De regula, coapsele sunt pronunţate şi pliurile adipoase sunt fliră perforaţii (67
ex.), cu o perforaţie (45 ex.) şi câte două (6 ex.) perforaţii de fiecare parte (fig. 2/5; 4/5).
Fragmentele de fese provin de la 1 45 de exemplare modelate realist. Se evidenţiază
trei exemplare de formă conică şi o piesă alcătuită din două conuri demarcate de o incizie
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Fig. 3 - lablona 1. Reprezentări antropomorfe.
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verticală (fig. 2/4). Genunchii statuetelor sunt modelaţi cu ajutorul a una (1 00 ex.) sau
două ( 1 9 ex.) ciupituri. O parte din piese au câte una (5 1 ex.) sau două ( 1 8 ex.)
perforaţii orizontale.
Dintre piesele analizate, cele mai numeroase sunt fragmentele de picioare (344
ex.). Ele sunt de formă conică şi se impart in două tipuri: 1 ) cu un picior unic (250 ex.)
şi 2) cu picioarele demarcate de ambele părţi printr-o incizie verticală (94 ex.). La multe
exemplare talpa nu s-a păstrat (220 ex.). Labele picioarelor aparţinâ�d primului tip sunt
de formă conică (96 ex.), alteori talpa este redată schematic ( 1 4 ex.) şi cu unele
elemente realiste (3 ex.). La picioarele de tipul 2 laba a fost modelată schematic (5 ex.)
sau de forma unui disc (93 ex.) şi cu unele elemente realiste (fig. ! /1 4). La laba unui
picior au fost mode late in relief maleolele (fig. 217).
Aşadar, in urma analizei fragmentelor de statuete se poate conchide că, de obicei.
capetele lor au formă discoidală, nasul marcat printr-o ciupitură, och ii indicaţi prin
perforaţi i, gâtui inalt, de formă conică, umerii şi mâinile reprezentate de regulă prin
"amorse" şi frecvent mră orificii, talia îngustă, abdomenul aplatizat sau cu o perforaţie
orizontală in zona ombilicului, pl iurile adipoase deasupra taliei cu sau mră perforaţii,
genunchii marcaţi prin ciupituri, cu perforaţii orizontale, picioarele preponderent conice,
unite şi cu laba de forma unui vârf conic.
În prima categorie ( 1 26 ex. - 1 7,7% din numărul total) a reprezentărilor verticale
se evidenţiază două grupe: feminine ( 1 1 9 ex. - 1 6,7%) şi masculine (7 ex. - 1 %). După
elementele morfologice, figurinele primei grupe se divizează in două tipuri. Primului tip
(tipul l ) i-au fost atribuite 35 de figurine (4,9%). Majoritatea lor au fost lucrate neglijent,
in pastă se observă diverşi ingredienţi, arderea este incompletă, culoarea neagră sau
cenuşiu-gălbuie (29 ex.). Capetele figurinelor sunt marcate printr-o proeminenţă conică
( 1 8 ex.) sau un disc ( 1 0 ex.). La ultima categorie nasul este redat printr-o ciupitură. Torsul
lor este aplatizat, cu "amorse" in loc de braţe (33 ex.) sau uşor rotunj ite (2 ex.), iar sâni i
sunt redaţi prin proeminente conice (9 ex.). Trei dintre ele au sânii marcaţi exagerat (fig.
1 /4; 3/9). Pliurile adipoase sunt slab pronunţate şi, de regulă, mră perforaţii. Fesele au fost
modelate proeminent, uneori cu o uşoară ciupitură (2 ex.). Picioarele sunt de formă
conică, unite sau demarcate de o incizie verticală (fig. 1 /6, 7, 9- 1 2).
În al doilea ·tip au fost incluse 84 de piese (tipul 1 1
I l ,9%), mode late
preponderent din pastă fină, mră ingredienţi vizibili, culoarea lor fiind cu precădere
roşie-gălbuie. După forma picioarelor, statuetele acestui tip se impart in două variante.
Comune pentru ele sunt forma capetelor, torsului şi coapselor. De obicei, capetele sunt
de formă discoidală, ochii redaţi prin perforaţii, umerii şi braţele- amorse" cu sau mră
"
perforaţii, talia îngustă, şoldurile proeminente. Din prima variantă fac parte 68 de
statuete. Ele se caracterizează printr-un picior fusiform cu pulpele marcate, care se
termină printr-un vârf sau labă. Unele deosebiri se observă la tratarea abdomenului,
şoldurilor şi genunchilor. La ele se referă: absenţa perforaţi i lor în zonele anatomice
respective (35 ex.); genunchi i lucraţi prin ciupire şi perforaţii ( 1 3 ex.), cu o perforaţie
orizontală la ombilic (2 ex.); perforaţi ile de la şolduri şi genunchi (6 ex.) şi perforaţi ile
de la genunchi, ombi lic şi şolduri (8 ex.). În a doua variantă au fost incluse 16 piese.
Pentru ele sunt specifice picioarele conice demarcate de ambele părţi de câte o incizie
-
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De regula, mai jos de genunchi au câte o perforaţie orizontala. Ca şi la prima
varianta, se remarca unele elemente în modelarea abdomenului, pliurilor adipoase şi
genunchilor. Sunt statuete fhră perforaţii în locurile nominalizate (3 ex.), cu perforaţii
orizontale la genunchi (5 ex.), cu perforaţii la pliurile adipoase şi ombilic (2 ex.), cu câte o
perforaţie Ia genunchi, ombilic şi câte două Ia pliurile adipoase (2 ex.) (fig. 1 1 1 3 ; 2/5; 7/4).
Grupa statuetelor masculine (II) are un singur tip (tipul 3), în care au fost incluse
şapte exemplare ( 1 %) cu reprezentarea plastică a sexului. Ele sunt modelate din pastă
având ca degresant şamotă cu bobul mărunt (4 ex.) sau fhră ingredienţi vizibili (3 ex.).
Suprafaţa lor este lucrata neglijent, de culoare cenuşiu-gălbuie (4 ex.) şi gălbuie (3 ex.).
Pe o reprezentare se observă urme de vopsea roşie, aplicată după ardere. Ele au talia
zveltă şi coapsele slab pronunţate. Fesele au fost modelate neglijent şi sunt slab
evidenţiate, fiind demarcate de o incizie verticală. După modelarea picioarelor, ele pot fi
divizate în două variante. Primei variante i-au fost atribuite patru statuete cu picioarele
modelate separat. La două s-au pastrat extremităţile picioarelor, cu laba în formă de vârf
(fig. 4/4) sau cu laba executată schematic (fig. 4/6). Genunchi i sunt indicaţi prin
ciupituri. La o figurina falusul a fost modelat în stare hipertrofiata (fig. 4/6). Statuetele
celei de-a doua variante au picioarele lipite, probabil fusiforme. Dimensiunile
reprezentarilor: înălţimea - I l ,6 cm; 6,6 cm; 6 cm; 5,8 cm; 3 cm; 4,3 cm; laţi mea
maximă, respectiv - 3,4 cm; 2,9 cm; 3,2 cm; 2,6 cm şi 2 cm (fig. 41 1 , 3, 4, 6).
Î n cea de-a doua categorie (reprezentările şezânde) au fost incluse I l statuete
( 1 ,5% din numarul lor total). Ele sunt mode late din pastă fină (6 ex.) sau cu diverşi
ingredienţi (5 ex.), culoarea fiind preponderent roşie-glllbuie. Categoria respectivă are o
singură grupă (III) şi un singur tip (tipul 4). Elementele caracteristice sunt picioarele
flexate de la genunchi, umerii şi braţele redate prin "amorse", talia înaltă, zveltă, spatele
îndoit (2 ex.), şoldurile slab pronunţate, fesele modelate exagerat. Picioarele sunt de
formă conică, unite (3 ex.), executate schematic (2 ex.) şi cu unele trăsături realiste ( 1
ex.). Prezintă interes o statuetă aproape întreagă. Capul nu s-a păstrat, umerii şi braţele
sunt redate prin "amorse" , talia este îngustă, spatele îndoit, fesele modelate exagerat,
picioarele executate separat şi îndoite de la genunchi, iar labele lor indicate schematic.
Piciorul drept al statuetei este aşezat pe cel stâng (fig. 5/6).
Printre statuetele neomamentate se remarcă două piese cu trăsături individuale. Prima
reprezintă partea superioară a unei figurine cu umerii indicaţi prin "amorse", talia de formă
cilindrică (înălţimea - 1 .9 cm, lungimea ,.amorselor" - 1 ,9 cm). A doua piesă (fig. I I I ), de
formă conică, întreagă, are partea superioară realizată în formă de vârf şi cea inferioară de
aceeaşi formă, însă trasă relativ orizontal (înălţimea - 4 cm, grosimea - 0,7 cm).
Aşadar, în urma examinării reprezentărilor neornamentate a devenit clar că în
colecţia de la lablona 1 tipul dominant este statueta de proporţii alungite, cu capul de
formă d iscoidală, ochii redaţi prin perforaţii, umerii-"amorse" cu sau fhră perforaţii,
talia zvelta, îngustă, coapsele evidenţiate, fesele uşor exagerate, picioarele fusiforme, cu
o îngroşare în zona pulpelor, sau conice, demarcate de ambele părţi de câte o incizie (tip
2). Specifice sunt statuetele de tipul 1 , cu capul de formă conică, torsul aplatizat, umerii
şi braţele marcate prin "amorse" , fesele modelate exagerat, picioarele de formă conica,
unite sau demarcate. Figurinele masculine sunt reprezentate de un numar mic de piese
in poziţie verticală şi şezânda.
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În această categorie au fost incluse 1 00 de piese, adic11 1 4% din num!lrul total.
Majoritatea statuetelor sunt ornamentale cu incizi i (83 ex.), o mic11 parte fiind pictate
sau având decor plastic ( 1 ex.) sau în asociere cu incizii ( 1 ex.). Poziţia şi sexul
figurinelor pot fi identificate la 65 de piese (9,2%).
La fragmentele mici (35 ex.), unele capete sunt de form11 discoidal11, cu lobi
separaţi de o nervur11 median!!. Umerii sunt de form11 rotund!! (3 ex.) sau conic11 (7 ex.),
cu câte una sau două (2 ex.) perforaţii. Sânii sunt marcaţi prin proeminente conice şi au
fost atestaţi la doar trei piese. Pe fragmentele analizate cel mai frecvent decor este
eşarfa, realizat!! prin pictură (fig. 3/5) sau incizie (fig. 8/1 -5). Eşarfa este dispusă pe
umărul stâng (2 ex.), drept (4 ex.) sau ambii umeri ( 1 ex.). Statuetele cu eşarfa pe
umărul drept mai au unele elemente decorative suplimentare. Pe o figurină, paralel cu
eşarfa, au fost realizate crest!lturi (fig. 8/5). Pe reprezentarea cu eşarfa pe ambii umeri şi
pe piept s-a format un decor cruciform, iar pe spate ambii umeri rotunjiţi sunt marcaţi
de câte o incizie arcuită dispus!! vertical şi talia suplă este subliniată de linii orizontale
(fig. 8/6). Statuetele pictate au fost decorate cu culoarea ciocolatie-închis11 (3 ex.) şi
roşie ( 1 ex.). Umerii şi talia sunt ornamentate cu benzi orizontale sau oblice. Spatele
unei statuete este ornamentat cu o ghirlandă formată din linii late şi puţin mai jos cu un
romb haşurat. Printre fragmente se remarc!! patru piese care ne permit s11 caracterizăm
talia, abdomenul şi coapsele. La toate exemplarele talia este supl11, abdomenul aplatizat
(2 ex.), slab proeminent ( 1 ex.) sau cu o perforaţie în zona ombilicului ( 1 ex.). Pliurile
adipoase au câte o perforaţie (2 ex.). Piesele sunt decorate cu incizii orizontale (3 ex.) şi
alveolări, umplute cu ocru ( 1 ex.). Fragmentele de fese (4 ex.) sunt ornamentate cu
incizii orizontale, triunghiuri şi romburi haşurate, linii orizontale şi oblice. Fragmentele
de picioare au forma conic11 şi se divizează în două tipuri: 1 ) unite (2 ex.); 2) demarcate
de ambele părţi de incizii verticale ( 1 5 ex.). Genunchii au fost realizaţi cu una (3 ex.)
sau două (4 ex.) ciupituri. Unele dintre ele au câte una ( 1 ex.) sau două perforaţii
orizontale. Laba piciorului s-a p!lstrat numai la un fragment şi este de formă conică,
trasă relativ orizontal. Fragmentele de picioare sunt decorate cu incizii orizontale, oblice
şi linii pictate, uneori cu crest!lturi şi impresiuni.
Î n categoria C, a reprezentărilor verticale (6 1 ex. 8,6% din numărul total de
piese), se evidenţiază două grupe: 1 ) feminine (IV - 58 ex.) şi 2) masculine (V - 3 ex.).
După elementele morfologice, statuetele feminine se divizează în două tipuri. Primului
tip (tipul 4 - 6 ex.) i-au fost atribuite figurinele cu capete de formă rotund!! (4 ex.) sau
conică ( 1 ex.); ochii nu sunt marcaţi prin proeminente conice, umerii prin "amorse",
torsul şi abdomenul aplatizate (3 ex.), uneori ultimul uşor proeminent (3 ex.).
Reprezent11rile tipului respectiv sunt decorate cu incizii (4 ex.) sau pictură (2 ex.). Cea
mai frecventă compoziţie ornamentată este eşarfa pe umărul stâng (2 ex.) şi drept (2
ex.), realizată în tehnica inciziei (2 ex.) sau picturii (2 ex.). Mai rar se întâlnesc linii şi
benzi orizontale sau oblice (fig. 2; 3; 8/2). Remarc!lm decorul unei statuete, care a fost
executat pe partea mij locie a ei şi constă din rânduri verticale de impresiuni
triunghiulare, umplute cu vopsea roşie crudă, aplicată după ardere (fig. 3/4).
Î n al treilea tip au fost incluse 42 de statuete (tipul 5). Ele se caracterizează prin
capete de formă discoidală, ochii indicaţi de regulă prin perforaţii, umerii conici, cu sau
Bră perforaţii, talia înaltă, suplă, abdomenul slab proeminent, cu o perforaţie orizontală
-
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( 1 2 ex.) sau verticala (2 ex.) in zona ombil icului, uneori aplatizat (5 ex.) sau slab
pronunţat (4 ex.), pliurile adipoase proeminente fara perforaţii ( I l ex.) sau cu câte una
( 1 O ex.) sau doua ( 1 3 ex.) ciupituri, uneori având câte o (7 ex.) perforaţie orizontală sau
două ( 1 ex.). Picioarele sunt de forma conica şi, dupa unele particularitati ale lor,
statuetele tipului respectiv se impart in doua variante. La reprezentările primei variante
picioarele sunt unite, fusiforme, cu o îngroşare în zona pulpelor. La a doua variantă
statuetele au picioarele demarcate pe ambele părţi de o incizie verticală·( 1 6 ex.) şi, de
regula, mai jos de genunchi au o perforaţie orizontala. Specificam ca statuetele de tipul
nominalizat sunt ornamentale de regulă pe partea lor mijlocie şi mai rar pe întreaga
suprafaţa. Î n decorul reprezentarilor prevaleaza două compoziţii ornamentale: 1 )
triunghiul pubian (2 1 ex.) şi 2) "şorţul " cu franjuri ( 1 9 ex.). Ambele compoziţii sunt
dispuse în zona pubisului. Dupa prezenţa sau absenţa unora sau altora dintre elementele
decorative, compoziţiile respective se divizează in mai multe variante. Î n prima
compoziţie ornamentala se deosebesc urmatoarele variante: 1 ) triunghiul este liber de
motive decorative şi este pictat cu culoare maronie (2 ex.) sau realizat din incizii (3 ex.);
2) triunghiul este liber de motive decorative, paralel cu liniile lui laterale fi ind executat
câte un rând de gropiţe rotunde (fig. 1 0/2); 3) triunghiul este liber de elemente
decorative, liniile lui laterale fiind ornamentate cu crestături sau alveole (fig. 1 0/3); 4) în
interiorul triunghiului sunt dispuse doua incizii orizontale ( 1 ex.); 5) în interiorul
triunghiului au fost executate două incizii orizontale, iar liniile laterale au fost decorate
cu crestături (fig. 7/2); 6) in interiorul triunghiului au fost realizate două rânduri paralele
de gropiţe rotunde, iar liniile laterale cu unul sau doua rânduri de gropiţe similare (fig.
1 0/6); 7) in interiorul triunghiului au fost circumscrise unul sau două triunghi uri pictate.
A doua compoziţie decorativa se divizeazli în mai multe variante: 1 ) "şorţul " cu
franjuri (5 ex.) sau fara ele (3 ex.). " Şorţul " a fost realizat în tehnica inciziei, cu partea
inferioara rotunj it!l, iar in interiorul lui erau dispuse haotic gropiţe rotunde, uneori
,,şorţul" fiind divizat in doua părţi aproximativ egale de o incizie verticală (fig. 9/3, 4);
2) "şorţ" cu franjuri impllrţit in două p!rţi egale de o incizie verticală, in interiorul căreia
sunt dispuse oblic rânduri de crestături (fig. 9/1 ); 3) "şorţul" cu franj uri este liber de
elemente decorative (4 ex.), fiind divizat uneori de o linie verticală (2 ex.); 4) .,şorţ" cu
franjuri, având in interior rânduri orizontale şi oblice de crestături (fig. 1 OI I ); 5) "şorţ"
cu franjuri cu partea inferioară rotunjită, decorat cu gropiţe rotunde, executate neglijent
( 1 ex.); 6) .,şorţ" cu franjuri, divizat de linii orizontale in trei zone, ultimele fiind
ornamentate cu incizii verticale ( 1 ex.); 7) .,şorţ" cu franjuri, având în interior rânduri
orizontale de alveole şi incizii (fig. 9/5); 8) "şorţ" cu franjuri, divizat de incizii
orizontale şi verticale, forrnând carouri. realizate neglijent (fig. 1 0/5); 9) .,şorţ" împărţit
de o incizie in două părţi egale, cu partea inferioara uşor rotunj ită, interiorul fi ind
decorat cu gropiţe rotunde (fig. 9/6). Din acelaşi tip fac parte două statuete, una dintre
ele fi ind ornamentata in zona pubisului cu un romb executat neglijent, în interiorul
căruia sunt dispuse haotic crestături (fig. 1 017), iar la a doua reprt·zentare aceeaşi zonă
este decoratii cu linii verticale şi orizontale (fig. 5/5).
Dintre statuctele analizate, patru piese cu compozitii �J:namentale complicate prezinta
un interes deosebit. Prima, recuperată din bordeiul 52, este zveltă, cu talia înaltă, coapsele
unite şi pântecul proe m i nent, dar fara exagerare. Bratele sunt redate prin "amorse" cu
câte o perforaţie la fiecare umăr, sânii prin două proeminente organice, pliurile adipoase
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au, de asemenea, câte o perforaţie, zona ombilicului a fost perforată vertical şi genunchii
sunt perforaţi. Pe coapse sunt trasate dungi negre. Triunghiul pubian este marcat, de
asemenea, cu linii de culoare neagră. Pe pântec sunt pictate două capete de spirale
îmbucate. Bucle de spirale au fost desenate pe partea inferioară a spatelui şi pe ambele
fese. Partea superioară a spatelui a fost pictată cu dungi de culoare neagră, dispuse
cruciform. D. Monah susţine că între sâni este pictată o imagine care sugerează un copil
cu braţele înălţate 13 După opinia noastră, motivul respectiv reprezintă aşa numitele
"
"apexuri trifurcate, care cu unele modificări se întâlnesc în toate fazele culturilor
Precucuteni şi Cucuteni-Tripolie şi este interpretat ca şarpe stilizat. Acest motiv
ornamental este documentat pe ceramică şi pe statuetele antropomorfe 1 4 Suprafaţă
figurinei este lustruită (fig. 7/5).
O altă statuetă, aproape întreagă, găsită în bordeiul 53, reprezintă tipul
predominant, cu tarsul aplatizat. Piesa este zveltă, cu talia înaltă şi abdomenul uşor
proeminent, picioarele unite, fusiforme, puţin îndoite de la genunchi. Statueta are câte
două perforaţii pe umeri şi câte una în zona ombilicului şi a pliurilor adipoase. Pe
ambele feţe, torsul este decorat cu dungi orizontale şi de la umărul stâng a fost trasată o
eşarfă. Picioarele sunt ornamentale cu aceleaşi dungi orizontale, iar pe faţă şi pe spate
dungi verticale par să susţină o încălţăminte sau un "ciorap" pictat cu negru (fig. 7/6).
Din bordeiul 37 provine un fragment de statuetă decorat!!. cu incizi i. Ea are
talia relativ îngustă, abdomenul proeminent, picioarele detaşate pe ambele părţi de
incizii verticale. Elementul decorativ principal al statuetei este triunghiul, dispus pe
ambele părţi ale torsului, abdomen, pubis, fese şi picioare. Pe picioare au fost trasate
incizi i oblice, iar puţin mai sus de genunchi două incizii ori zontale cu un rând de
gropiţe în centru (fig. 6/5).
Tot cu incizii este ornamentată statueta din bordeiul 38. Spatele, fesele şi
picioarele sunt decorate cu incizii care formează unghiuri ascuţite. Pe pubis s-a realizat
"
"şorţul cu franjuri. Abdomenul este decorat cu o compoziţie constând din romburi şi
semiove (fig. 6/5).
Î n categoria analizată se evidenţiază două reprezentări cu trăsături individuale.
Probabil că pn.na statuetă a avut capul discoidal, cu doi lobi separaţi de o nervură
mediană, gâtui înalt, de formă cilindrică, umerii rotunj iţi, uşor ridicaţi în sus, sânii
reprezentati prin două proeminente conice, talia îngustă şi abdomenul proeminent. Talia
este ornamentată cu . linii orizontale sau oblice, triunghiuri, unghiuri ascuţite, iar
abdomenul cu romburi circumscrise (fig. 7/ 1 ).
A doua statuetă a fost recuperată din bordeiul 55 şi are indicaţi umerii prin
" şi talia relativ îngustă. Reprezentarea este ornamentată cu o eşarfă" pe
amorse
"
"
umărul stâng, având pe ambele părţi, paralel cu eşarfa, şase gropiţe rotunde. Pe talie,
sub umărul drept, s-au trasat crestături. Pe abdomen a fost aplicat un brâu în relief,
ornamentat cu două rânduri orizontale de gropiţe rotunde, care înconjoară piesa. Pe
suprafaţa statuetei se observă urme de vopsea roşie crudă (fig. 311 )
.

13

14

Ibidem, p. 1 00.

V .G. Zbenovi�. Drakon v izobrazile/ 'noj tradicij ku/ 'tury Kukuteni-Tripo/ j' e, în Duhovnaja
kul 'tura drevnih obscestv na territorij Ukrainy. Kiev, 1 99 1 , p. 20-34.
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În grupa reprezentârilor masculine se defineşte un singur tip (tipul 6 - 3 ex.).
Statuetele au fost modelate neglijent, din pastă fină, şi au culoarea cenuşiu-gălbuie.
Talia figurinelor este relativ îngustă, iar picioarele de formă conică, demarcate de o
incizie verticală. Piesele sunt decorate cu incizii orizontale (fig. 417) sau incizii în
asociere cu gropiţe rotunde (fig. 4/2). Din acest tip face parte o reprezentare unicat în
plastica antropomorfh a complexului cultural Cucuteni-Tripolie. Statueta reprezintă un
bărbat cu talia zveltă şi cu picioarele puternice, modelate separat. Capul este de formă
d iscoidală, cu doi lobi separaţi de o nervură mediană, abdomenul proeminent, sexul
marcat plastic, genunchi i modelaţi realist şi labele picioarelor indicate schematic.
Statueta este ornamentată cu o eşarfă în relief, de la umărul drept pe ambele părţi ale
torsului, care se leagă pe talie sub umărul stâng formând un nod. Talia este decorată cu
o centură. Pe piciorul stâng are înnodată, mai jos de genunchi o eşarfă, de la care atârnă
capetele ei, dispuse oblic (fig. 7/3).
În categoria D (reprezentările şezânde) au fost incluse cinci statuete (0,6%). Î n
cadrul e i se evidenţiază o grupă (VI), care are un singur tip (tipul 7). Ele au talia
îngustă, abdomenul proeminent (3 ex.), fesele redate exagerat, picioarele unite sau
demarcate. Statuetele sunt decorate cu incizii încrustate cu pastă alba (3 ex.), uneori
acoperind întreaga suprafaţa (4 ex.). Spatele, abdomenul, pubisul, fesele şi picioarele
sunt ornamentate cu triunghi uri, romburi haşurate şi linii oblice (fig. 6/1 , 3). O figurina
este decoratii cu "şorţul" cu franj uri, în interiorul căruia se găsesc rânduri orizontale de
alveole (fig. 6/2). Dintre statuetele analizate prezintă interes decorul unei piese. Ea este
ornamentată pe toată suprafaţa numai cu linii oblice, destul de largi. După maniera de
executare a decorului şi motivului trasat, ea aminteşte de reprezentările caracteristice
fazei Cucuteni A-Tripolie Bl (fig. 6/6).
D intre reprezentări le antropomorfe atestate într-un singur exemplar remarcăm
fig urina din locuinţa 49, real izatA pe suport. Capul este redat en bec d'oiseau, nasul
rel iefat, gâtui scurt, un umAr este rotunjit, al doilea de forma conica, puţin ridicat în sus,
iar sâni i marcaţi prin "pasti le" . Pe spate statueta are modelat un mic vas. Reprezentarea
este decorată cu rânduri verticale de crestAturi trasate orizontal. Î n general, figurina a
fost mode lata neglijent (fig. 3/1 1 ). Din această grupă de statuete fac parte trei capete,
unul fiind de formă discoidală, cu nasul redat prin ciupitură. Pe cap are o "pastilă" de
formă rotunda (fig. 3/8). A doua piesă are faţa ovală, nasul real izat prin ciupitură, iar pe
ceafâ este marcat cocul. U ltima reprezentare, din partea superioară a unei statuete, este
înaltă, cilindrică, cu nasul indicat printr-o proeminenţă şi capul de formă conică, având
alte două proeminente situate puţin mai jos (fig. 1 12).
Aşadar, în clasa reprezentărilor cu decor prevalează statuetele verticale,
ornamentale în special cu incizii. Ca tip predominant sunt statuetele cu capul discoidal,
umeri i de genul "amorselor" , talia înalt!, îngustă, cu picioare fusiforme (tipul 5).
Acestui tip de statuetă îi sunt specifice două compoziţii ornamentale: triunghiul şi
"
"şorţul cu franjuri, care sunt dispuse, de regulă, în zona pubisului.
După cum rezultă din analiza plasticii antropomorfe de la l ablona 1, aceasta are
multe trăsături comune în plastica ceramicii complexului cultural Cucuteni-Tripolie. Ne
referim la gradul înalt de fragmentare al reprezentări lor şi la preponderenta statuetelor
feminine. Prezenţa unui număr redus de figurine întregi în aşezările timpurii este
interpretată de E. V Antonova, prin faptul că sacralitatea statuetelor în epoca respectivă
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lablona 1. Statuete antropomorfe cu .şorţ" cu franjuri.
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nu era pennanentău, ceea ce constituie o trăsătură caracteristică a comunităţilor preistorice.
După A.P. Pogo!eva, preponderenta absolută a figurinelor feminine şi diversitatea lor
demonstreazA că imaginea femei i era cu mult mai complexă decât cea a bărbatului 16•
După particularităţile sale, plastica antropomorB de la lablona 1 poate fi atribuită
stilului schematico-realist. La modelarea ei s-au respectat de regulă proporţi i le corpului,
însă majoritatea pllrţilor componente (capul, nasul, ochii, umerii etc.) au fost redate
schematic şi foarte rar au unele trăsături realiste. Tradiţii le plasticii antropomorfe din
faza Cucuteni A-Tripol ie 81 s-au menţinut la tipurile 1 , 4 şi 7. Tipurile respective, mai
ales 1 şi 4, cu toate cll se întâlnesc şi în aşezări le fazei Cucuteni A-8-Tripolie 8 1 1
(Fioreşti-"Zagotferno", Piani�kovo) 17, sunt mult mai caracteristice pentru siturile fazei
Cucuteni A. Ele sunt preponderente în aşezările Hăbăşeşti 1 8, Izvoare 1 1 19, Polivanov Iar
1 1 120, Răuceşti21, Scânteia22 etc. După cum s-a subliniat, unele statuete de tipul 7, după
maniera de executare a decorului şi compoziţii le ornamentale, amintesc de ornamentul
reprezentări lor fazei Cucuteni A. În legătură cu aceasta, prezintă interes compoziţia
ornamentală din triunghiuri şi romburi haşurate sau circumscrise. Ea a fost documentatii
de figurinele din aşezările Polivanov Iar l l f3, Frumuşica24, lzvoare2s, Târpeşti26,
Drllguşeni-"În Deal la Lutărie"27 ş.a. După opinia lui A.P. Pogofeva, această compoziţie
ornamentală a apllrut în aşezllrile situate la nord de cursul mij lociu al Nistrului (Polivanov
Iar I I I ) şi de acolo a fost vehiculată în aşezările din sud (siturile de tipul Solonceni)28
Dupll opinia noastra, aceastll compoziţie ornamentalll a apllrut initial în aşezările din
Moldova Subcarpaticll (Frumuşica. Izvoare II) care, din punct de vedere cronologic, sunt
probabil mai timpurii decât siturile de la nordul Nistrului Mijlociu (Polivanov Iar I I I). În
continuare, compoziţia respectivii se întâlneşte în plastica antropomorB a aşezărilor de
tipul Dr!guşeni-Jura, din care au evoluat cele de tipul Solonceni.
A.P. Pogofeva susţine cll plastica siturilor sudice a pllstrat un timp mai
îndelungat trllsllturile conservatoare: masivitatea relativll a statuetelor, tendinta spre
decorul tradiţional etc., iar reprezentarile din aşezările din nordul N istrului M ij lociu sunt
1�

E.V. Antonova, K issledovanju semanliki anlropomorfnyh staluetok pervobytnyh zemledel 'cev,
in VD/, 4, 1 987.
16
A.P. Pogo�eva, op. cit., p. 1 32.
17 Ibidem.
18 V. Dumitrescu şi colab., /lăbăşeşli. Monografie arheologică. Bucureşti, 1 954.
19
R. Vulpe, /::voare. Bucureşti, 1 957.
20
TA. Popova. op. cit.
21
Gh.Dumitroaia. Plastica antropomorfo cuculeniană de la Răuceşli- . . Munteni". jud. Neam{, în
MemAntiq, XV-XVI I I ( 1 983- 1 985), 1 987
:: C.M. Mantu. Plastica antropomorfo a aşezării Cucllleni AJ de la Scânteia Oud. laşi). în
ArhMold, XVI, 1 993, p. 5 1 -67.
:,;
T.A. Popova, op. cil.
24
C. Matasă, Frumuşica. Vil/age prehislorique dans la Moldavie du nord, Roumanie. Bucureşti,
1 946, fig. 53.
25 R. Vulpe, op. cit.
26
S. Marinescu-Bilcu, Sondajul de la Târpeşli, în MCA, I l, Bucureşti, 1 962, fig. 5/5.
27
A. Crâşmaru, Drăguşeni. Contribuţii la o monografie arheologică, Botoşani, 1 977, fig. 1 115.
28 A.P. Poe;o�eva, op. cii., p. 59, 65.
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lablona 1. Statuete cu .şorţ" cu franjuri şi triunghi.
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mai receptive la transformări - figurinele sunt mai zvelte, fesele modelate fără exagerări
deosebite etc. 29 Însă trebuie remarcat faptul că, în primul rând, colecţiile comparate din
punct de vedere cantitativ diferă mult, iar în al doilea rând - reieşind din rezultatele
analizei morfologice şi stilistice a ceramicii pictate - aşezările nominalizate sunt
asincrone. Î n ceramica sitului Solonceni I I (nivelul mij lociu) sunt prezente multe
trăsături arhaice care permit atribuirea lui unei secvenţe mai timpurii 30• După autoarea
citată, în aşezările de Ia nordul N istrului M ij lociu s-a format piciorul fusiform cu
pulpele uşor îngroşate, care se răspândeşte în alte zone pe parcursul evoluţiei culturii
Cucuteni-Tripolie (subtipul c2, după clasificarea lui A.P. Pogofeva). În cazul când la
statuetele subtipului respectiv este prezent "şorţul " cu franjuri, atunci ele sunt atribuite
subtipului a23 1 Cu alte cuvinte, apariţia figurinelor cu piciorul fusiform şi a celor cu
"
"
"şorţ cu franjuri este concomitentă. Statuetele cu compoziţia ornamentală "şorţul cu
franjuri au fost atestate la Polivanov Iar I I, Mândreşti-" l az", Cucuteni-" Dâmbul Morii ",
Lipovanka şi Racovăţ3 2 . Î n ultimul timp au apărut la lablona 1, Duruitoarea Veche, Gura
C!inarului 33 şi Fiodorovka34 • Aşezările în care au fost depistate reprezentări cu "şorţ" cu
franjuri se localizează în zona carpato-nistreană, cu excepţia sitului de la Fiodorovka,
situat în bazinul Bugului de Sud. Cea mai timpurie aşezare cu astfel de statuetă este cea
de la Târpeşti (faza Cucuteni A)3 5 Î nsă, specificăm că mai frecvent fi §urinele cu "şorţ"
cu franjuri s-au descoperit în aşezările din bazinul Prutului şi Nistrului 3 •
Î n ornamentul plasticii antropomorfe de la lablona 1, paralel cu "şorţul " cu
franjuri, un loc deosebit îl ocupă compoziţia decorativă formată din triunghiuri cu
diverse elemente ornamentale. Triunghiul pubian, ca o compoziţie cruciformă în interior,
constituie unul dintre cele mai timpurii motive ornamentale3 7 Remarcăm statuetele al
c!ror triunghi este decorat, fie în interior, fie paralel cu laturile inferioare, cu gropiţe
rotunde sau alveole (variantele 2, 3 şi 6 - 1 0 ex.). Cu gropiţe similare sunt ornamentale
unele figurine cu "şorţuri" cu franjuri (variantele 1 , 5 şi 7). În comparaţie cu plastica din
faza Cucuteni A-Tripolie Bl, in colecţia de la lablona 1 sunt frecvente statuetele cu
perforaţii in diverse zone anatomice: ochi, umeri, pliuri adipoase, genunchi etc.
Majoritatea reprezentarilor recuperate de la lablona 1 au fost descoperite în
complexele de locuire şi menajere (485 ex. - 64,5%) şi o parte din ele in stratul de cultură
(253 ex. - 35,5%). În locuinţe ele sunt reprezentate în felul următor: câte 1 -5 ex. în 1 9
29

Ibidem.

32

Ibidem.

30

N.M. Vinogradova, Plemena Dnestrovsko-Prutskogo mejdurecia v period rasveta tripo/ "skoj
kul 'tury, Chişinău, 1 983, p. 64, 75.
3 1 A.P. Pogofeva, op. cit. , p. 59, 65.

33 V . l a . Sorokin, Tripol 'skoe naselenje 11 s. Gura Kăinaru/ui, în AIM ( 1 983), fig. 2/9.

L.V. Subbotin, K.l. Dobrovol'skij, Novoe ark.heo/ogiceskie pamjatniki bassejna r. Siniuha, în
Pamjalniki drevnyh kul 'tur Severo-Zapadnogo Pricernomorja, Kiev, 1 98 1 . fig. 2/ 1 O.
JS S.
Marinescu-Bîlcu, Târpeşti. From prehistory to History in Eastern Romania, BAR
International Series, 1 0 7, Oxford, 1 98 1 , fig. 1 82/ 1 0.
36 V .la. Sorokin, Rezul 'taty k/assifjkacij antropomorfnoj plastjkj tripo/ 'skogo poselenja Jablona /,
în voi. Konferencja: rekonstrukcja drevnih verovanij istocniki, metod, cel ·, Leningrad,
34

1 990, p. 53-54.

37 A.P. Poe:oteva. oo. cit.. o. 46.
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complexe, câte 6- 1 O ex - in patru, I l - 1 5 ex. - in şase, 1 6- 1 7 ex. - in douli. Cel mai mare
numlir de fragmente au fost depistate in locuinţele: N,l 1 , 50 (câte 2 1 ex.), 37 (24 ex.), 2 1
(25 ex.), 52 (3 1 ex.), 5 1 (35 ex.), 3 3 (37 ex.) şi 3 6 (54 ex.). De asemenea, ele au fost
depistate în opt gropi menajere, in care au fost glisite câte 1 -4 ex. Dintre locuinţe se
remarcă bordeiul 36. Acest complex se deosebeşte in statiune şi prin cel mai mare număr
de unelte şi ceramică. În legătura cu această situaţie, unul dinhe autori a presupus eli in
complexul respectiv a locuit o persoană cu un statut deosebit cu �;�;�JUţii de cule 8•
Î n urma analizei reprezentărilor antropomorfe de 1 ;:. lablona 1 au fost puse in
evidenţă tradiţiile plasticii din faza Cucuteni A-Tripolir r_._ _

LA PLASTIQUE ANTHROPOMORPHE
DE L'ETABLISSEMENT CUCUTENIEN DE IABLONA 1
Resume

Dans cet etu<le sont analises 7 1 1 fragments e• p it!ces entieres de statuettes
antropomorphes, decouvertes dans l'etablissement de lat.ona 1 (dep. de Bălţi), attribuee
a la phase Cucuteni A-82. La grande majorite des statuettes est contituee par les
statuetes feminines caracteristiques pour la phase nommee plus haut. Le plus frequentes
compositions decoratives sont .,le tablier" a franges et le triangle. Ont ete mises en
evidence les traditions de la plastique antropomorphe Cucuteni A, les types et les motifs
ornamentaux. La composition ornamentale .,le tablier" â franges se retrouve le plus
frequent dans la plastique antropomorphe des etablissements localises dans les bassins
du Prut et du Dniestre.
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PlASTICA ANTROPOMORFĂ
DIN ASEZAREA CVCVTENIANĂ
DE lA BRÂNZENI VIII, JUD. EDINEŢ
de Victor Sorochin
Situ! Brânzeni V I I I se afHI în punctul " La Sâece", la 1 ,2 km vest de satul
Brânzeni (comuna Brânzeni, jud. Edineţ). Staţiunea a fost semnalată de N.A Chetraru în
anul 1 966 şi ocupă un promontoriu, cu dimensiunile de aproximativ 30 de ha, situat la
confluenta râurilor Racovăţ şi Draghişte (atluenţi de stânga ai Prutului). Promontoriu!
are o suprafată relativ plană, cu înălţimea de aproximativ 25-30 m de la nivelul luncii
(Markeviti, 1 973, p. 60-6 1 ). Aşezarea a fost cercetată prin săpături sistematice în anii
1 979- 1 980, fiind dezvelite şapte locuinţe de suprafaţă şi câteva gropi, aparţinând culturii
Cucuteni (Markeviti, 1 98 1 , p. 390-3 9 1 ). De asemenea, a fost cercetată şi o necropolă
sarmatică (Grosu, 1 985, p. 1 29- 1 42). Conform planului aşez:irii cucuteniene realizat
prin metoda aerofotometriei de C.V. S i�kin, locuinţele sunt dispuse în cercuri
concentrice. Un element esenţial în organizarea caselor îl constituie dispunerea lor la
periferie pe şiruri paralele. Cu toate că aşezarea este intens locuită în prezent, se pot
observa mai multe grupuri de locuinţe (Sorochin, 1 993, p. 8 1 , fig. 7).
Aşezarea Brânzeni V I I I a fost inclusă în faza Cucuteni B şi atribuită staţiunilor
de tip Mereşeuca Uud. Edinet}, din cadrul cărora fac parte siturile Miorcani, nivelul
superior Uud. Botoşani), Bodaki (reg. Ternopol), Voroşilovka şi Sosny (reg. Vinnica),
Nezvisko, nivelul superior (reg. lvano-Frankovsk) etc. (Sorochin, 1 983, p. 1 02- 1 1 1 ;
1 990, p. 97-98; 1 994, p. 79; 1 997, p. 485; Niţu, 1 969, p. 279-298; Popova, Cerny�.
1 967; Cerny�. 1 982; Gusev, 1 995).
Colecţia de piese antropomorfe de la Brânzeni VIII constll din 63 de fragmente şi
o statuetll aproape întreagă (fig. 1 /6) care, convenţional, au fost divizate în: 1 ) părti
superioare (capul, torsul)
1 6 ex.; părţile mijlocii (bazinul, picioarele, uneori parţial
torsul) - 28 de ex.; 3) părţile inferioare (picioarele) - 1 7 ex. şi 4) fragmente atipice - 2 ex.
Majoritatea statuetelor au fost modelate din pastă fină, omogenă, similara
ceramicii pictate, fiind acoperite în multe cazuri cu un înveliş subţire de lut, ulterior
lustruit (43 de exemplare). De obicei, ele sunt bine arse, însă la unele piese de
dimensiuni mari miezul este de culoare cenuşie. Culoarea statuetelor variază de la
galben până la roşu-cărămiziu. Din această categorie fac parte cu precădere reprezentările
decorate şi, în special, cele pictate. O parte din statuete au fost lucrate din pastă având ca
degresanţi şamotă microgranulară şi resturi de origine organică, porozităţile acestora
observându-se la suprafaţă şi în spărturi (2 1 de exemplare). Î n unele cazuri statuetele sunt
acoperite cu o angobă subţire, netezită mai mult sau mai puţin îngrij it şi, mai rar, lustruită
-
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Branzeni VII I . Fragmente de statuete antropomorfe.
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(fig. 2/6). Arderea acestor reprezentari este incompleta, neuniformli şi culoarea lor
variaza. de la negru pânli la glilbui, m iezul rlimânând cu preponderenta cenuşiu sau
negru. In aceasta categorie prevaleaza piesele fliră decor, cu toate că nu lipsesc nici
cele cu decor incizat (fig. 3/3). Cu toate deosebirile menţionate, ultima categorie nu
poate fi atribuita figurinelor. clici acestea nu corespund criteriilor definite (Monah,
1 997, p. 68, 69, 1 1 2, 1 1 3).
Din punct de vedere al dimensiuni lor, plastica antropomorrn de la Brânzeni V I I I
a fost împărţită în trei grupe: A - piese mici (3-8 cm), reprezentate d e 1 O exemplare,
majoritatea lor (9 ex.) fiind nedecorate (fig. 1 13, 4; 2/4, 5; 311 , 2; 411 , 2, 6) şi doar un
fragment de picior unic este ornamentat cu linii negre oblice. Statuetele din categoria B
(piese m ij locii 8-25 cm) prevaleaza numeric (52 de ex.). Î n categoria C poate fi
inclusa o piesa care, probabil, provine de la o statuetli cu înlilţimea de 7 cm. Fragmentul
reprezinta partea inferioara a unui picior conic, care se ingusteaza spre talpă. Suprafaţa
piesei este bine lustruitli, iar în splirturli se observa angoba şi trei bucliţi de lut desplirţite
de fisuri. Probabil eli statueta a fost modelată din trei bucăţi verticale. Î n partea
superioara piesa este decoratli cu o banda din linii albe înguste şi o linie mediană neagră
lată. De asemenea, s-a trasat o incizie verticală care redă, probabil, picioarele detaşate.
Partea inferioară este ornamentată cu negru, care formează în zona de sus un şir de
"colţi ", interspaţiile fiind vopsite cu alb (fig. 5/4).
După poziţie, statuetele antropomorfe de la Brânzeni V I I I se d ivizează în două
categorii: 1 ) verticale şi 2) şezânde. i n prima categorie au fost incluse, cu o anumită
siguranţa, 53 de piese, care predomină numeric (fig. 1 ; 5; 6). Capul reprezentărilor este
redat sub formă de disc cu doi lobi separaţi de o nervură mediană (fig. I I I , 2; 211 O; 71 1 ,
2 . 3 ) . Ochii sunt marcaţi prin două orificii. Torsul este relativ aplatizat, c u talia mai mult
sau mai puţin marcata, braţele reprezentate prin "amorse" cu capetele, de regulă,
rotunj ite (fig. I I I , 2) şi mai rar ascuţite (fig. 1 15; 2/3). Gâtui statuetelor este distinct,
subliniat uneori printr-o incizie slabâ în partea inferioară (fig. 112; 21 1 0). i n modelarea
sâni lor au fost utilizate trei procedee. Primul procedeu consta în aplicarea pe piept a
unor pastile de lut care au fost identificate la şase piese (fig. 112, 6; 2/3; 8/2). Douâ
statuete se remarcâ prin masivitatea sânilor llisaţi în jos (fig. 7/3; 9/3). La alte două
figurine sânii au fost modelaţi prin "tragerea" pastei de pe piept (fig. 1 15; 9/2). Al doilea
procedeu, atestat la patru statuete, constâ în folosirea unui obiect cu caplitul ascuţit, cu
care era impins lutul pânli la formarea pe piept a sâni lor (fig. I I I ; 211 O; 7/ 1 -3).
Partea superioara a reprezentarilor din categoria datli este identica sau similara,
însă ele se deosebesc dupa modelarea picioarelor. Dupa acest criteriu, statuetele
examinate au fost împărţite în câteva tipuri. Cele mai frecvente (3 1 de ex.) sunt
figurinele cu un picior unic, alungit, având în zona genunchiului o proeminenţli.
De obicei, picioarele se termina printr-un vârf conic sau o talpă mică (fig. 1 /7;
2/9; 3/ 4; 4/2, 6, 1 O; 5/4, 5; 6/2). Fese le şi partea superioara a picioarelor sunt deseori
detaşate prin incizii verticale (fig. 1 13, 6, 7; 3/ 4; 4/3, 6; 5/4-6; 6/3). Un alt tip îl
formează figurinele cu picioare lipite, clar conturate şi separate pe întreaga lor lungime
de o incizie verticală. La piesele analizate nu s-au păstrat extremităţile picioarelor. însa 
judecând după analogii - acestea erau sub formă de vârf sau talpă micâ (fig. 21 1 , 2, 6:
3/2; 4/ 1 , 8; 5/3 ; 8/ 1 ).
Î n cel de-al treilea tip au fost incluse reprezentările cu partea interioară
cilindrică, care se termină printr-un suport discoidal. Picioarele şi fesele sunt delimitate
de incizii verticale (fig. 211 1 ; 9/1 ; 1 OI I ).
-
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Fig. 2 - Brânzeni VII I . Fragmente de statuete antropomorfe.
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Remarcăm în această categorie o statuetă feminină modelată cu o anumită
neglijenţă. Corpul este netezit, capul apare sub fonnă de disc cu doi lobi detaşaţi printr-o
nervură mediană, umerii redaţi prin amorse", gâtui scurt, relativ cilindric, talia suplă şi
"
fesele redate moderat. După maniera de modelare şi redarea elementelor anatomice, piesa
analizată are unele trăsături specifice plasticii antropomorfe din faza Cucuteni A (fig. 1 /5).
Categoria statuetelor şezânde este reprezentată de şase exemplare de dimensiuni
mij locii. Trei piese au corpul masiv, cu fesele modelate exagerat (fig. 8/4; 1 0/2, 3).
Picioarele statuetelor au fost lucrate separat, demarcate pe ambele părţi de incizii adânci
sau caneluri (fig. 3/5; 8/4; 1 0/2, 3) sau reprezintă un picior delim itat, de asemenea, prin
incizii (fig. 4/9). Poziţia picioarelor a fost identificată la patru piese. Trei dintre ele au
picioarele îndoite de la genunchi (fig. 4/9; 8/4; 1 0/2, 3 ), iar la o piesă acestea sunt întinse
(fig. 3/5). După poziţia bustului, statuetele şezânde se împart în două tipuri: 1 ) cu bustul
inclinat în interior (fig. 8/3, 4; 1 0/2) şi 2) cu bustul înclinat în exterior (fig. 4/9; 1 0/3).
Statuetele de la Brânzeni V I I I au fost modelate în tehn icile constatate pentru
complexul cultural Cucuteni-Tripolie. Reprezentări le de dimensiuni mici au fost lucrate,
probabil, dintr-o bucată. În aceeaşi tehnică au fost modelate parţial şi statuetele
verticale, zvelte. Prezenţa tehnicii "din două bucăţi" este demonstrată de o figurină în
poziţie şezândă. În spărtură se observă bucata de lut, din care au fost modelate piciorul,
bazinul şi partea inferioară a bustu lui (fig. 1 0/2). Tehnica "din trei bucăţi" a fost
identificată, dupA cum am remarcat mai sus, la o statuetă de dimensiuni mari (fig. 9/4).
În acelaşi mod a fost lucrată şi o piesă în poziţie şezândă. În spărtură se observă că
picioarele au fost real izate separat, apoi îmbinate prin presare şi acoperite cu o angobă
comună. Bustul a fost lucrat, probabil, separat şi unit la partea inferioară (fig. 1 0/3).
Acest fapt este dovedit de bustul unei alte piese, modelat dintr-o bucată, rupt pe l inia
unirii cu partea inferioară (fig. 7/2).
În colecţia de la Brânzeni V I I I au fost identificate -piese: 1 ) fliră decor (fig. 1/ 2-5;
2/ 1 -8, I l , 1 2; 4/ 1 -8, 1 0; 5/1 -4, 6); 2) vopsite cu roşu crud după ardere (fig. 1 / 1 , 6, 7; 2/9;
4/2, 9; 5/5; 1 0/2); 3) cu elemente plastice asociate cu pictură neagră ( 1 ex.); 4) cu decor
incizat (fig. 1 / 1 ; 2/ 1 0; 3/3, 4); 5) cu ornament pictat (fig. 7; 8; 9/ 1 , 2, 4; 1 0/ 1 , 3); 6) cu
decor pictat şi roşu crud după ardere (fig. 6/4; 1 0/3 ) . Probabil că statuetele vopsite cu roşu
crud erau mai numeroase, însă unne de vopsea s-au păstrat doar pe câteva exemplare.
Modelarea plastică a decorului a fost constatată pe o statuetă în poziţie şezândă,
cu o bandă de lut în relief, reprezentând centura prinsă la mijloc cu o pafta de fonnă
rotundă. Centura este decorată cu două rânduri paralele de gropiţe. Ornamentul pictat
s-a conservat parţial pe fese şi şolduri, desenat pe un fond roşu bine lustruit,
reprezentând linii obl ice pe fese şi verticale pe şolduri. Unne de vopsea roşie se observă
pe partea inferioară a centurii (fig. 8/4).
Statuetele cu decor incizat sunt reprezentate de cinci piese. Două dintre ele sunt
ornamentale cu eşarfli, trasată pe ambele părţi de pe umărul drept (fig. 3/ 1 , 3). La
întretăierea liniilor pe talie, o piesă are sub umărul stâng o slabă proeminenţă organică
(fig. 3/3). O altă statuetă feminină cu capul discoidal şi doi lobi demarcaţi printr-o
nervură mediană are ochii redaţi prin două orificii, gâtui inalt, distinct, umerii sub formă
de amorse", ambele având perforaţii, sânii marcaţi prin proem inente organice şi talia
"
suplă. Piesa este decoratii la baza gâtu lui cu incizi i care fonnează un unghi cu vârful in
jos (fig. 2/ 1 0). O statuetă masculin! este ornamentată cu două incizii, dintre care una a
fost trasată in jurul brâului (fig. 3/2). Ultima figurină este decoratii în zona bazinului şi
la spate cu linii scurte orizontale (fig. 3/4).
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Fig. 3 - Brânzeni VIII. Fragmente de figurine antropomorfe.
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Din aşezarea Brânzeni V I I I au fost recuperate 1 8 reprezentări cu decor pictat.
Picioarele statuetelor sunt ornamentale, de regulă, cu dungi oblice negre pe fondul
natural sau, mai rar, roşu (fig. 6/5). Deseori, în dreptul inciziilor care delimitează
picioarele, dungile negre formează unghiuri cu vârful în sus sau in jos,(fig. 6/ 1 , 6; 8/1 ;
9/ 1 ; 1 0/1 -3). Uneori dungile negre au fost trasate cu o oarecare neglijenţă (fig. 6/3). Pe
picioarele unei piese au fost desenate linii şerpuitoare şi oblice (fig. 6/2). Fesele
statuetelor sunt ornamentate in acelaşi mod, cu dungi negre dispuse oblic sau orizontal
şi uneori vertical (fig. 6/3, 6; 8/ 1 , 3; 1 0/1 -3). Cu motive decorative nepretenţioase sunt
ornamentate abdomenul, pieptul şi spatele statuetelor. Dungile negre dispuse orizontal,
oblic, formând deseori unghiuri cu vârful în jos sau in sus, constituie elementul esenţial
in compoziţiile ornamentale (fig. 6/6, 8/ 1 , 3; 9/2; 1 0/ 1 , 2). Pe o piesă s-au pictat
romburi, obţinute prin intretăierea liniilor oblice şi verticale (fig. 1 0/3).·
O deosebită atenţie merită trei piese reprezentând partea superioară a statuetelor
(fig. 7/ 1 -3). Toate trei exemplarele au capul modelat sub formă de disc cu doi lobi
delimitaţi de o nervură mediană, ochii sunt redaţi prin orificii, gâtui inalt, umerii marcaţi
prin "amorse" cu perforaţii (2 ex.), sâni i realizaţi prin proeminente organice, bustul este
relativ aplatizat, având in partea inferioară o cavitate (fig. 7/2, 3) Suprafaţa statuetelor
este bine lustruită (fig. 7/1 , 3). Una din statuete a fost vopsită cu roşu-cărămiziu înainte
de ardere, care a servit ca fond. Pe lobul drept al piesei, mai sus de perforaţia ochiului,
au fost pictate două linii scurte dispuse oblic, gâtui şi baza lui au fost ornate cu cinci
dungi negre, iar de la braţul stâng, spre subsuoara celui drept, întretăind sânul drept şi
incercuind bustul, s-a trasat o linie neagră dispusă oblic. Pe partea dorsală, discul
capului, gâtui şi parţial bustul au fost pictate cu negru, redându-se astfel coafura. Partea
inferioară, conservată, a coafurii este de formă ovală (fig. 7/1 ). A doua statuetă este de
culoare gălbui-cenuşie, decorată pe gât cu două dungi negre, mai jos de sâni fiind
desenată o linie de aceeaşi culoare, d ispusă oblic, de la care s-au trasat in evantai dungi
similare. Spatele statuetei a fost decorat cu o spirală şi linii orizontale sau oblice, care in
partea inferioară formează un triunghi (fig. 7/2). Faţa ultimei reprezentări a fost ornatll
cu trei dungi negre, care au intretăiat nervura mediană şi perforaţia stângă a ochiului, pe
gât fi ind desenate trei linii orizontale, iar la baza lui o linie mai lată. Pe bust s-au trasat
dungi oblice. Spatele piesei a fost decorat cu dungi similare, dispuse orizontal. Discul
capului a fost pictat cu negru, de la acesta coborând, pe spate, o coadă lungă de formă
relativ rectangulară, cu capătul rotunjit (fig. 7/3).
După cum am menţionat mai sus, pe două piese pictate au fost semnalate urme
de vopsea roşie crudă. O piesă reprezintă partea superioară a bustului, ea fiind decorată
pe ambele părţi cu dungi negre oblice (fig. 9/3). De la a doua statuetă s-a conservat
piciorul unic, ornat cu linii oblice şi orizontale. Partea inferioară a piciorului a fost
pictată cu negru, marcându-se încălţămintea (fig. 6/4).
Referitor la diferenţierea statuetei pe criteriul vârstei, in colecţia de la Rrânzeni
V I I I au fost identificate piese cu unele elemente ce permit încadrarea probab;lă in
ipostazele zeităţii feminine. Tipul de: reprezentare alungită cu talia zvcltă şi şoldurile
înguste, cu sânii tem1i, marcaţi prin "pastile", care predomina in plastica analizată, a fost
atribuită de D. Monah ipostazei de virgină a principalei divinit:lti feminine (Monah, 1 997,
p . 1 25). Două statucte în pozitie şezândă au fcsele modelate exagerat. Este semnificativ
cfl ambele au pantecul proeminent şi, probabil, fac pa1te din categoria "matroanelor" ( fig.
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Fig. 4 - Brânzeni VIII. Fragmente de figurine antropomorfe.
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8/4; 1 0/3). Î n aceeaşi categorie trebuiesc incluse statuetele cu reprezentarea gravidităţii,
în poziţie şezândă (fig. 8/3), care au o cavitate în zona abdomenului (fig. 7/2, 9/1 ).
Autorul citat mai sus include în categoria "matroanelor" statuetele cilindrice sau cu
partea inferioară cilindrică (Monah, 1 997, p. 1 25- 1 26), idee confirmată de o figurină de
la Brânzeni V I I I, realizată pe un suport discoidal şi având pântecul proeminent (fig.
1 0/ 1 ) . Existenţa unui personaj mitologic în vârstă, în colecţia examinată, este ilustrată
de două piese modelate cu sânii "căzuţi " (fig. 7/3 ; 9/3).
Un alt criteriu definitoriu în clasificarea plasticii antropomorfe neo-eneolitice
este cel sexual. Majoritatea reprezentărilor din colecţia de la Brânzeni V I I I sunt
feminine. Statuetele de tipul alungit, "fusiforme" trebuie probabil incluse în categoria
celor nominalizate. Un număr de 1 3 exemplare au bustul cu sânii redaţi în diverse
moduri. Sânii unei piese au fost marcaţi prin două perforaţii. Perforaţii similare au fost
executate şi în partea inferioară a bustului (fig. 217). O altă statuetă are sânii slab
marcaţi prin proeminente conice şi prin perforaţii. De asemenea, au fost perforate
"
"amorsele (fig. 1 / 1 ). Menţionăm " şi o statuetă feminină cu sânii sub formă de
proeminente conice, cu "amorsele perforate şi cavitate (fig. 7/2). Tot categoriei
figurinelor feminine îi aparţin şi reprezentările cu pântecul mai mult sau mai puţin
proeminent (fig. 8/ 1 , 4; 1 0/ 1 , 3) şi cavitat (fig. 9/ 1 ). Triunghiul pubian este redat prin
incizii sau caneluri cu interiorul vopsit cu negru sau negru-ciocolatiu (fig. 6/6; 1 0/ 1 -3).
După cum a relevat D. Monah. sexul feminin se mai redă şi printr-o incizie verticală
(Monah, 1 997, p. 1 27), de felul celor care au fost identificate şi în colecţia de la Brânzeni
V l l l (fig. 1/3, 6, 7; 2/1 , 2, 6, 8; 3/ 4; 4/ 1 , 3, 6-8; 5/2, 5, 6; 6/3; 8/1 ; 9/1 ). Interes prezintă şi
o statuetă cu o incizie verticală şi două "pastile" pe ambele părţi ale ei (fig. 5/4).
Pe statuetele feminine de la Brânzeni V I I I sunt reprezentate coliere, redate prin
incizii şi dungi pictate. Pe o figurină incizia a fost slab schiţată repetând forma bazei
gâtului (fig. 1 / 1 ). Incizia de pe o altă statuetă formează un unghi cu vârful în jos (fig.
2/ 1 0). Acest tip de colier este cel mai răspândit în complexul cultural Cucuteni-Tripolie
(Pogo�eva, 1 983, p. 1 22- 1 23). Colierele pictate prin dungi negre pe piesele de la
Brânzeni V l l l sunt dispuse pe gât şi la baza lui (fig. 7/ 1 -3). Figurinele menţionate de
A.P. Pogozeva (Pogo�eva, 1 983, p. 1 22- 1 23) şi D. Monah (Monah, 1 997, fig. 1 32/2, 3,
7. 8; 1 46/8; 1 67/ 1 ) au colierele dispuse, de regulă, la baza gâtului şi pe piept.
Î n colecţia de la Brânzeni V I I I , statuetele masculine cu sexul redat plastic sunt
reprezentate de patru exemplare. două dintre ele fiind în poziţie verticală şi două în
poziţie şezândă (fig. 3/1 , 2, 5; 4/9). Piesele în poziţie şezândă au picioarele şj fesele
detaşate prin incizi i. Coloana vertebrală a unei statuete a fost modelată în mod real ist
(fig. 4/9). Figurinele masculine sunt ornate cu incizii orizontale dispuse pe brâu (fig.
3/2) şi o diagonală aplicată de la umărul drept (fig. 3/ 1 ). Mai sus am menţionat deja o
piesă cu eşarfh redată printr-o incizie (fig. 3/3). Absenţa sânilor ne permite, cu o anumită
probabilitate, să o atribuim categoriei statuetelor masculine, cu toate că sunt cunoscute şi
reprezentări feminine cu eşarfă (Pogozeva, 1 983, p. 1 25; Monah, 1 997, p. 1 28).
Î n colecţia examinată sunt câteva piese a căror stare fragmentară nu ne permite
să le atribuim categorii lor nominalizate (fig. 5/1 , 3).
Din punct de vedere artistic. statuetele antropomorfe de la Brânzeni V I I I aparţin
reprezentărilor stilizate şi doar unele elemente anatomice sunt modelate în stil real ist.
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Fig. 5 - Brânzeni VI I I . Fragmente de statuete antropomorfe.
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În urma examinării colecţiei de statuete antropomorfe de la Brânzeni V I I I au fost
scoase în evidenţă tipurile principale şi elementele decorative caracteristice lor. Drept
criterii definitorii în clasificare au servit poziţia pieselor, decorul şi sexul lor. Astfel, s-a
constatat că predominante sunt reprezentările zvelte în poziţie verticală, modelate cu un
picior unic sub formă de con, capul discoidal cu doi lobi delimitaţi de o nervură
mediană şi ochii redaţi prin perforaţii, umerii marcati prin "amorse" cu sau flră
perforaţii, talia - de regulă - suplă, sân ii realizaţi prin "pastile" sau proeminente conice.
Statuetele cu şi flră decor sunt reprezentate de un număr aproape egal de piese.
incluzând în cele omate figurinele vopsite cu roşu crud după ardere. Î ntre statuetele
decorate prevaleazA piesele pictate. Elementul principal al ornamentului îl constituie
linia neagră dispusă în diverse moduri (oblic, orizontal etc.) pe statuete, formând de cele
mai multe ori motive unghiulare, şi - mai rar - spirala sau rombul. Elemente noi pentru
decorul plasticii antropomorfe din faza Cucuteni B sunt tipurile de tatuaj şi coafură,
constatate pe tipurile de statuete de la Brânzeni VIII. Ca şi în alte colecţii de statuete
antropomorfe ale complexului cultural Cucuteni-Tripolie şi în cea de la Brânzeni V I I I
predomină reprezentările feminine.
După trăsăturile ei esenţiale, colecţia de statuete de la Brânzeni V I I I se înscrie în
cadrul reprezentArilor antropomorfe din faza Cucuteni B. Credem însă că este util să fie
examinate nu numai în contextul fazei nominalizate, ci - în primul rând - în cel al
plasticii antropomorfe din aşezilrile de tipul Mereşeuca.
Din aşezarea Nezvisko, nivelul Cucuteni 81, au fost recuperate mai multe piese
antropomorfe, divizate de E.K. C ernys în câteva tipuri. Majoritatea lor aparţin
reprezentărilor verticale cu un picior unic, redat sub formă de con. Un alt tip îl formează
figurinele în poziţie şezânda, cu piciorul unic îndoit de la genunchi. Ultimului tip îi
aparţine o statueta cu corpul cilindric şi baza platA. Unele statuete sunt pictate cu negru
sau vopsite cu roşu crud. O figurinA are spatele omat cu vopsea neagrA, deasupra cAreia
au fost trasate linii verticale, redând probabil coafura. DupA autoarea sApAturilor, capul
statuetelor era discoidal, cu ochii marcaţi prin perforaţii, mâinile şi umerii redaţi prin
"
"amorse (Cemy�. 1 962, p. 49-50, fig. 1 /6). Trebuie să amintim capetele a doua piese
care au fost modelate aproape tlra gât sau slab pronunţat, unul dintre ele având forma
triunghiulară (Pogofeva, 1 983, fig. 1 5/ 1 , 2). După forma şi manieră de realizare, ambele
reprezentări denotă trăsături arhaice. A.P. Pogofeva subliniază că piesele de la Nezvisko
aparţin subtipului c2 , cu picior fusiform şi capul discoidal. După autoare. ele se
evidenţiază prin zvelteţea corpului, iar unele exemplare sunt desăvârşite prin supleţea
formelor (Pogofeva, 1 983, p. 66).
Î n situl de la Mereşeuca, în nivelul Cucuteni B, plastica antropomorfă este
reprezentată de aceleaşi tipuri documentate la Brânzeni VIII. Cele mai frecvente sunt
statuetele feminine fusiforme, cu un picior unic term inat printr-un vârf con ic sau talpă,
cu sau fără decor. Reprezentările ornamentale au fost pictate cu dungi negre, dispuse de
cele mai multe ori oblic şi mai rar vertical sau orizontal. Atragem atenţia asupra unei
piese decorate cu dungi negre, formând unghiuri cu vârful în jos la intersecţia cu o
incizie verticală şi cu vârful în sus pe fese. Partea inferioară a piciorului a fost vopsită
cu negru, redând - probabil - un tip de încălţăminte, susţinut de curele marcate prin linii
negre verticale (Sorokin, 1 983, fig. 3/ 1 9). A l doilea tip de statuete verticale este
reprezentat de piese cu picioarele modelate separat, iar apoi lipite. Exemplarele decorate
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Fig. 6 - Brânzeni VI I I . Fragmente de figurine antropomorfe pictate.
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au fost pictate cu linii negre dispuse, de regulă, oblic pe tors şi picioare. Uneori, braţele,
pl iurile ad ipoase şi ombilicul au fost perforate (Sorokin, 1 983, fig. 3/1 8). Statuetele
masculine in poziţie verticală sunt reprezentate de o piesă cu un picior unic, terminat
printr-un vârf. Pliurile adipoase au fost perforate. Figurina este decorată cu o incizie
orizontală care reda, probabil, centura. Tipului de statuete in poziţie şezândă i-au fost
atribuite două figurine, una fi ind modelată relativ neglijent.
După informaţiile lui S. Gusev, din aşezarea Voroşilovka, situată in bazinul
Bugului de Sud, au fost recuperate peste 1 50 de piese antropomorfe, majoritatea fiind in
stare fragmentară. În colecţie prevalează fragmentele de la partea inferioară (56.9%),
cele de la partea superioară şi mij locie fiind reprezentate, de 1 7,2% şi respectiv 25,9%.
Majoritatea absolută a figurinelor sunt fusiforme şi aparţin subtipului c2, după A.P.
Pogozeva. Ele au capul redat sub formă de disc, cu doi lobi separaţi de o nervură
mediană, cu gâtui mai mult sau mai puţin înalt, umerii şi mâinile marcate prin "amorse" ,
iar ochii indicaţi prin perforaţii. Torsul statuetelor este plat, uneori umerii şi pl iurile
adipoase fiind perforate. Partea inferioară a figurinelor este de formă conică. După A.P
Pogozeva, subtipul c3 este reprezentat de cinci exemplare, care au partea inferioară de
formă cilindrică, cu baza discoidală. Ambele tipuri de figurine reprezintă piese feminine
in poziţie verticală. Grupei de statuete în poziţie şezândă îi aparţin trei exemplare, dintre
care unul masculin. Î n colecţia examinata, majoritatea absolută a pieselor sunt fără
decor. O statuetă a fost pictată cu dungi negre. dispuse oblic şi orizontal. Pe o altă piesă
a fost redat .,şorţul " , puternic stil izat, printr-o incizie verticală şi incizii orizontale scurte
(Gusev, 1 995, p. 1 99-204, fig. 59/5; 6 1 /2). Nouă exemplare au fost vopsite cu roşu, care
s-a conservat mai bine pe statuetele lustruite. De asemenea, autorul citat menţionează
piesele de dimensiuni mari in siturile din zona respectivă (Voroşilovka - 6 ex . . Nem irov
- 2 cx.; Sosny
1 ex. etc.). De regulă, ele sunt fragmente de la partea inferioară, de
formă cil indrică, pe un suport discoidal (Gusev, 1 995, p. 207).
Constatăm că pentru plastica antropomorfli a aşezărilor de tipul Mereşeuca sunt
caracteristice statuetefe verticale feminine cu partea inferioară conică. De regulă, se întâlnesc
picioare nediferentiate, terminate prin vârf sau talpă (subtipul c2, după A.P. Pogozeva). Ele
sunt, cu precădere, neomamentate. Statuetele decorate de acest tip se întâlnesc mai frecvent
in aşezările din interfluviul Nistru-Prut (Mcreşeuca, Brânzeni Vlll, Nezvisko).
Î n aşezarea de la Bodaki, A.P. Pogozeva a remarcat patru statuete antropomorfe
care, după trăsăturile morfologice ale corpului, capului şi stilul decorului pictat. sunt
simi lare figurinelor din staţiunea Vladimirovka (Pogozeva, 1 983, p. 74). Unele
elemente comune au fost constatate de T.A. Popova între statuetele de la Racovăţ şi
Vladimirovka, primele servind ca prototipuri la împărţirea plasticii antropomorfe din
ultima aşezare (Popova, 1 99 1 , p. 209; 2 1 4). Cu toate că din plastica antropomorfil de la
Vladimirovka a fost publicat un număr redus de statuete (Passek. 1 949, fig. 48; 49:
Jacubenko, 1 990, passim), totuşi, la o analiză comparativă cu colecţiile din aşezările de
tipul Mereşeuca, indeosebi de la Brânzeni V I I I şi staţiunea eponimă, se observă trăsături
similare. Ele ·se manifestă, in primul rând, în prezenţa tipului de statuetă cu picioarele
lipite, clar conturate şi separate pe întreaga lor lungime de o incizie verticală. De
asemenea, tipurile cu decor pictat sunt identice, iar tipurile de coliere redate în tehnica
picturii coincid.
-

www.cimec.ro

150

Victor Sorochin

Fig. 7 - Brânzeni VI I I . Statuete feminine cu decor pictat.

www.cimec.ro

Plastica antropomorfă cucuteniană de la Brânzeni VIII

1

4
Fig. 8 - Brânzeni V I I I . Fr;;�gmente de figurine antropomorfe.
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1

Fig. 9 - Brânzeni VI I I . Fragmente de statuete cu decor pictat.
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Plastica antropomorfă cucutenianli de la Brânzeni V I I I

1

Fig. 1 0 - BrAnzeni V I I I . Fragmente de figurine feminine pictate.
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După cum susţine T.G. Mov�a. complexele de plastică antropomorfh şi
zoomorfh, ca şi cele ceramice, ale unor grupe de aşezări sau variante locale au
trăsăturile lor proprii şi, in acest sens, aceasta a definit, pe baza statuetelor, câteva
aspecte locale, in special în zona tripolian!i. Referitor la reprezent!irile de la
Vladimirovka, cercet!itoarea a mentionat faptul eli figurinele pictate monocrom
prevalează (Movşa, 1 969, p. 29-30; 1 993, p. 38-4 1 ).
M igratia elementelor cucuteniene spre est şi nord-est a fost sesizat!\ în toate cele
trei faze de dezvoltare ale culturii Cucuteni. Dinamica ei a evoluat de la o fază la alta,
ins!i începutul fazei Cucuteni B constituie, probabil, un moment de cotitur!i, când
elementele cucuteniene declanşează o reacţie în lant a unor procese culturale, care s-au
soldat cu formarea diverselor grupe şi variante locale în complexul Cucuteni-Tripolie,
încununate în zona tripolian!i cu fondarea aşezărilor de dimensiuni mari, de tipul
Talianki, Maidaneckoe et: (Kruc, Rytov, 1 985; Rytov, 1 990; 1 993; S magli, Videiko,
1 990 etc.). Î n prezent se poate susţine eli acest proces, în etapa Cucuteni B � o a fost iniţiat
de comunit!iţile aşezărilor de tipul Racov!iţ (Popova, 1 989; Sorokin, 1 990; 1 994),
continuate de cele de tipul Mereşeuca (Sorokin, 1 990; 1 994; 1 997; Gusev, 1 995).
P!itrunderea comunit!iţilor cucuteniene spre est s-a manifestat in complexele ceramice,
plastica antropomorfh şi alte elemente ale culturii materiale.
Î n concluzie, subl iniem eli tr!is!iturile comune ale plasticii antropomorfe de la
Brânzeni V I I I (şi a aşezărilor de tipul Mereşeuca) şi de la Vladimirovka reflectă
aportul adus de comunităţile cucuteniene din etapa Cucuteni 8 1 la formarea siturilor
de tipul V ladimirovka.
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LA PLASTIQUE ANTHROPOMORPHE
DE CETABLISSEMENT CUCUTENIEN DE BRÂNZENI VIII
Resume

Dans l'article sont examinees les statuettes anthropomorphes de l'etablissement
de Brânzeni V I I I , Rep. de la Moldavie (l'etape Cucuteni 8 1 ), attribue â la variante
locale des sites de type Mereşeuca. Dans le resultat de l'analyse ont ete mises en
evidence les types predominants des figurines et de decor qui leur sont
caracteristique. On est arrives â la conclusion que Ies communites de !'etape Cucuteni
8 1 de l'interfleuve Dnestre-Prut ont contribue â la formation des etablissements du
type Vladimirovka du bassin du Bug du Sud.
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MORMÂNTVL UNEI TINERE CĂPETEN I I DE LA
ÎNCEPUTUL EPOCI I BRONZULUI (MASTACĂN,
JUD. NEAMŢ - "CULTURA AMFORELOR SFERICE")
de Virgil Mihăilescu-Bîrliba
1 . Istoricul descoperirii. Menţionată până acum doar lacunar 1 sau publicată
necorespunzător şi cu numeroase erori 2, prin caracteristicile sale, descoperirea de la
Mastacăn (corn. Borleşti, jud. Neamt) are o deosebită însemnătate pentru îmbogăţirea
"dosarului " ştiinţific al "Culturii Amforelor Sferice" (mai departe, se va desemna
abreviat CAS) de pe teritoriul României.
Apariţia acestui mormânt are, cu puţine excepţi i, un istoric obişnuit pentru
asemenea descoperiri din Moldova: găsirea întâmplătoare a unei "cutii de piatră" ((i
ciste), in urma unor diverse lucrări (agricole, gospodăreşti, edilitare etc.), distrugerea
parţială sau totală a monumentului funerar şi a inventarului său, recuperarea ulterioară
de către specialişti a unor date superficiale sau a unor resturi de oseminte şi de mobilier.
După cum vom încerca să relevăm în continuare, această situaţie derivă din caracterul
izolat al mormintelor şi, indirect, din lipsa (cel puţin pân!l acum) a aşezllrilor
corespunzatoare, ceea ce pare să indice prezenţa unor grupe umane puţin numeroase şi
relativ instabile. Î n cazul nostru, se pare eli şansa a surâs mai mult arheologiei, întrucât
·
aproximativa promptitudine a anunţului fllc ut de către descoperitor şi prezenţa imediat!l
i

�

M i hai lescu-l3irliba. V.,

O nouă descoperire aparţinând culturii amforelor sferice, comun icare
25 noiembrie 1 977 la Sesiunea şti in l i fică ··Valori ficarea patri mon i u l u i

sus1inută în ziua de

c u l tural nalionar·, organizată de către Muzeul Jude1ean de Istorie şi Artă Bacău.
După prezentarea publică a comunicăr i i de mai sus (vezi nota anterioară), raportul de săpătură �i
i l ustralia au lost depuse la arhiva documentară a muzeu l u i din Piatra Neam\. Ele au fost

preluate şi publicate paf!ial de către Ş. Cucoş. lăni o disculie necesară şi i n fo rmarea

prealab i l ă a autoru l u i cercetări lor. ceea ce a condus la transmi terea unor rcferinle lacunare

şi con li.1zc. care nu pol decât sii deruleze pc cei inlcrcsali şi să litci\ prea p u l i n util izab i le
publ icate plină acum despre această însemnată descoperire ( c f. . Cucoş. Ş . .

datele

l�n·eputurile perioadei de tran=ifie de la eneolitic la epoca hron=ztlui in

a .\!oldove i. în .-lcta.\1:\'. 1 9.

depresiunea subcarpaticâ a

=01w

subcmpatică

1 982. p. 255-256: idem, Cultura amforelor 4erice din
Moldove i. in !1/emAntiq. 9- 1 1 , 1 977- 1 979 ( 1 985), p . 1 43 - 1 44.

ll g. 1 /3-4 ( legenda i lustralici este greşită, deoarece suslinc că materialele mcnlionatc
provin de l a llârgăuani

!)

şi

515-7. 9- 1 O; Dumitroaia, G., Comunitâ(i preistorice din nord

eswl României. De la cultura Cucuteni până în bron=ztl

Neamt,

mijlociu

.

BMA. V I I . Piatra

2000, p. 73-74, fig. 54/2-5 ( vasu l de la fig. 5.:11 1 nu apartine descoperir i i de l a
Mastacăn ! ) şi 57/ 1 - 1 0).
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a specialistului au dus la salvarea unui bagaj sporit de informaţii şi materiale. Cu toate
acestea, dupa cum va reieşi de-a lungul relatarii noastre, unele date nu ne-au mai fost
accesibile decât doar indirect sau intuitiv.
i n ziua de 26 octombrie 1 977, autoritaţile comunei Borleşti au anunţat Muzeul
Judeţean de Istorie din Piatra Neamt despre gasirea unui mormânt "vechi " A doua zi,
27 octombrie 1 977, după delegarea mea de către conducerea instituţiei amintite, cu
scopul de a efectua cercetarea respectivă, m-am deplasat în satul Mastacăn, la gospodăria
domnului Constantin C.C. Neamţu, care mi-a împărtăşit "povestea" descoperirii şi m-a
ajutat să reconstitui ipotetic (dar cu un ridicat procent de verosimilitate) situaţia iniţială,
"evoluţia" lucrărilor întreprinse şi distrugerile de până atunci.
Dl. Constantin C. C. Neamţu a intenţionat să sape groapa unui beci pe lotul
deţinut în spatele locuinţei sale şi a chemat în ajutor alţi câţiva săteni înrudiţi cu el şi ale
căror case nu se aflau prea departe3 Gospodaria sa se află situată la poalele "Dealului
Carpan" , în marginea nordică a localităţii . Ea este oarecum izolata şi nu are în imediata
vecinătate alte locuinţe. Pe lânga edificiul casei, aici se mai aflau diferite dependinţe,
proprietarul fiind angajat al I RE - H idrocentrala Roznov, dar având şi preocupari
specific ţărăneşti (lot în folosinţă - ca membru, pe aturci, al C. A. P. - vaca, oi etc.).
Mormântul a apărut în seara zilei de 25 octombrie, când, în timpul dislocarii
pământului pentru groapa pivniţei. hârletele s-au lovit de o lespede de piatră. Deşi
terenul era uşor înclinat de la nord spre sud (dar şi puţin de la vest spre est), lespedea era
aplecată în sens contrar, adică avea capătul sudic mai ridicat (situat la adâncimea
presupusă de 0,64 m), decât cel nordic, surprins la adâncimea de 0,78 m. Cei care lucrau
au spart şi d istrus această placă de piatra, ca şi pe o alta. mai subţire, aflata sub ea, şi
care o dubla parţial.
2. Cercetarea proprie. Săpătura de salvare a durat trei zile (27�29 octombrie
1 977). La sosirea mea, în dimineaţa zilei de 27 octombrie, am mai putut face
următoarele observaţii: 1 . Mormântul era "cotlonit" pe toate laturile, ceea ce a însemnat
distrugerea integrală a oricăror conexiuni stratigrafice şi doar în partea sa de apus
peretele gropii săpate de catre lucrători era foarte aproape de lespedea de pe acea latura
(intre 0,05 m şi O, 1 O m); de aceea, amprente şi resturi de la cele doua plăci de piatra
(bucăţi mai mari şi aşchi i mici), care acopereau mormântul, au putut fi inca bine
suprinse în profilul vestic şi s-au putut reface poziţiile şi formele lor prezumate. 2. Cei
care lucrau au mai apucat sa distruga trei piese celftmice, cărora totuşi le ramasesera in
sol amprentele clare ale bazelor: a. Un vas de mai mari dimensiuni (nr. 1 ) a aparut la o
adâncime de aproximativ 1 , 1 O m - 1 ,20 m, in colţul nord-estic exrerior al "cutiei " de
piatra. b. Un vas mai mic a cărui urma s-a gasit in colţul nord-estic al '·cutiei " de piatra
interioare (nr. 2). c. Un al treilea vas mic, potrivit cu amprenta surprinsa. se afla tot în
interiorul ·'cistului " . in apropierea laturii de apus şi nu departe de colţul nord-vestic (nr.
J ) . Câteva fragmente ceramice de la cele trei vase erau strânse şi ne-au fost predate,
multe altele fi ind pierdute.
Vremea era ploioasă, rece şi deţinătorul locului insista pentru urgcntarea
1

În vederea obtinerii altor posi bih: informati i . rcdau num�:le celorlahi trei locuitori din Mastacăn.
care s-au alăturat lui C.C.C. Ncamtu la săparea b�ciului şi, apoi. au participat la cercetarea
arhcologică de sal�an:: '\J.:culai C. Neumtu. Gheorghe M ihalachc şi Valcrian C. Neamtu.
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cercetării, aşa încât munca noastră a avut de suferit: s-a desenat ş; s-a şpăcluit "printre
picături" sau sub protecţia unor folii de plastic. Lucrătorii apucaserli sli calce în
interiorul "cutiei" de piatrli şi, alături de lespezile superioare şi vasele amintite, au
distrus în mare parte structura anatomicli a scheletului. Drept urmare, am trecut la
efectuarea urgentâ a urmâtoarelor operaţiuni: taluzarea şi realizarea profilelor pe toate
cele patru laturi ale gropii flicute de către descoperitori; curăţirea si răzuirea suprafeţei
la care ajunsese săplitura acestora; curâţirea şi şpâcluirea elementelor din care era
alcătuit mormântul, inclusiv a vaselor şi a oaselor păstrate ale scheletului; în sfârşit,
după efectuarea lucrărilor pomenite, în scopul cercetări i ariei imediat apropiate, dar şi
pentru a se lucra corespunzător, am trasat o casetă, de forma aproximativă a Uterei L,
care să cuprindâ o suprafaţă mai mare din jurul monumentului funerar4 Dimensiunile
casetei au fost de 4,40 m în lungime şi 2,94 m în lăţime, în partea sa extrem nordică; în
dreptul mormântului, pe latura sa apuseană, pornind din colţul sud-vestic, am deschis o
prelungire lungii de 2,0 m, paralelă cu axul NS, şi cu iăţimea de 0,30 m, paralelă cu axul
EV, aşa încât latura sudicli a casetei a avut o lăţime de aproximativ 3,20 m (fig. 1 ).
3. Situaţia stratigrafid. Potrivit cu cele expuse până acum, asupra cărora
nu mai revenim, observaţii le noastre stratigrafice nu au putut fi decât parţiale şi în
mare parte intuitive.
Astfel, stratul superior era alcătuit din sol arabil, sflirâmicios la suprafaţă şi mai
dens în partea sa de jos, gros de 0,25 m şi colorat brun - cenuşiu. Sub acesta, urma un
strat subţire şi mult mai compact (cu grosimea de 0, 1 0 m), de culoare brună, pătat cu
galben şi care, presupunem, eli este o lentilă de pământ, rezultată poate de la scurgerile
cauzate de pantâ. În continuare, s-a putut sesiza un al treilea strat, cu grosimea cea mai
substanţială (0,45 m), constituit dintr-un pământ negru, tot mai consistent spre partea sa
inferioarâ şi care credem că aparţine unui "nivel de locuire" , întrucât, cu prilejul
realizării profilului vestic al casetei, au apărut câteva mici fragmente disparate, de
ceramică şi de chirpic, dintre care, unele, se pare, că au alunecat deasupra plăcilor
superioare ale "capacului " şi chiar între ele. Din partea de jos a acestui strat pornea
groapa mormântului, aşa încât se poate stabili o relaţie între acestea. Chiar dacă puţinele
vestigii găsite în partea de jos a stratului pomenit (ceramică şi chirpic) sunt, în acelaşi
timp, la o adâncime aproximativ corespunzătoare celei a lespezilor superioare ale
·'cistului ", se poate admite că ele au alunecat din cauza existenţei unor uşoare pante,
înclinate de la nord spre sud şi de la vest spre est, şi au aparţinut unui n ivel superior
mormântului, pe care-! suprapunea şi 1-a urmat neîndoielnic. Observaţia are importanta
sa şi vom reveni asupra ei. Partea superioară a gropii funerare nu am reuşit să o
surprindem şi să o delimităm, deoarece conexiunile stratigrafice, aşa cum am relevat,
erau distruse la sosirea mea.
4

A s tăzi . la peste două decenii de la data descoperirii. privite d i n perspectiva t impu l u i scurs.

ca

şi

a e v o l u ! i e i cercetări i, îmi apar destul de evident câteva din erorile investiga! i i lor d e teren
şi

care imi apartin în întregime: săpătura arheologica necesita o extindere. dar ş i

l'Oillmlarea mai profundă a zonei inconj urătoart�. chiar mai inde p ă nate , pri n i ntermed i u l

u n o r sec1 iuni dese şi de mari d i mens i u n i : de asemenea, păm<întul scos d i n groapă şi din

' "cist'' de către descoperitori, ca şi cel rezultat din cercetarea proprie, trebuia cermn. c u
scopul de a se recolta mai mult din inventarul compkxu l u i funerar; în acelaşi timp, ar li

lost ut i lă şi conservarea unor probe de sol în 1·ederea
palinologice, palcobotan ice, pedologice şi de altă naiUră.
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Fig. 1 - Planul monumentului funerar de la Mastacăn:

1 , lespezi de piatră; 2, oasele scheletului; 3, ceramică (vasele nr. 4-9);
4, vase distruse (nr. 1 -3); 5, daltă de silex ; 6, fragmente ceramice.
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Î n partea de jos a stratului al treilea, la adâncimea nivelului din care s-a presupus
că pornea groapa mormântului, dar în afara acesteia, în profilul vestic, au apărut doi
bolovani de râu, care poate au fost destinaţi să marcheze '"cistul" la suprafaţa solului de
atunci, astăzi indicând doar pentru noi, cu o anume precizie, poziţia iniţială a "cutiei" de
piatră; reiese, că aceasta era aşezată orizontal, Ia baza stratului al treilea (la aproximativ
0,75 m adâncime) şi puţin mai spre nord (aproximativ cu 0,28 m - 0,30 m), dar şi mai
spre apus (aproximativ 0,05 m - O, 1 O m), comparativ cu pereţii "cistului" de Ia miază
noapte, respectiv, de la vest, aşa cum i-am găsit în prezent.
Ultimul strat, cel format de solul "viu" , era dur şi dens, argilos, colorat galben
inchis în pa 11ea de sus şi galben deschis fn partea sa de jos (fig. 21 1 -2).
4. Descrierea mormântului. Groapa mormântului a fost excavată in pământ
neatins. de culoare galbenă şi a avut dimensiuni mai mari decât · ·cutia de piatră" :
lungimea gropii corespundea aproximativ cu cea a "cistului ", ins� lăţimea ei depăşea cu
mult pe cea a "cutiei " de piatră (c. 2,0 m). Forma gropi i a fost aproape rectangulară în
plan, dar rotunj ită Ia colţuri, şi aproximativ trapezoidală în secţiunea est - vest (fig. 1 ).
Aşa cum se constată şi în profilele reconstituite, groapa mormântului pornea de
la o adâncime de aproximativ 0,80 m. Î n profilul longitudinal est - vest (fig.2/2) s-a
putut sesiza, că latura răsăriteană a gropii nu a fost excavată drept, ci oblic, într-o mică
pantă, de la est spre vest, depăşindu-se în această parte cu mult dimensiuni le
mormântului propriu-zis; înclinăm să presupunem, că situaţia constatată nu este
întâmplătoare, întrucât, probabil, "constructorii" monumentului funerar au avut nevoie
de o înclinare mai lină pe una din laturile "cistului ", pentru a introdu ce pe aici lespezile
foarte grele din care era alcătuită •·cutia" de piatră şi, poate, chiar cadavrul defunctului,
cu inventarul însoţitor.
Groapa mormântului avea o adâncime de 0,60 m - 0,65 m şi a fost umplută cu
un pământ negru, compact şi clisos, deoarece a fost săpată în solul viu, lutos, unde s-a
păstrat umezeala, ca într-o pungă impermeabilă.
Faptul că partea sudică a "cutiei de piatră" a penetrat solul "viu" , galben, se
explică prin presiunea mai puternică exercitată de solul pantei nord-sud, care a deplasat
variabil toate lespezile complexului spre miază-zi; Ia aceasta s-a adăugat rezistenţa
opusă de pământul neatins, foarte consistent şi dur, care a provocat înălţarea capătului
sudic al "cistului ", plăcile de la "capac" străpungând astfel chiar stratul al treilea; de
altfel, aceleaşi forţe, 1� care s-au alăturat presiunea pantei vest-est, dar şi cea verticală a
pământului de deasupra, împreună cu scurgerile de apă, au schimbat, într-o oarecare
măsură, după părerea mea, poziţiile iniţiale ale tuturor plăcilor, dar mai cu seamă ale
celor exterioare, - care credem că au fost aşezate cu grijă în momentul construirii
mormântului - şi le-au distanţat mai mult unele de altele, îndeosebi pe laturile
exterioare de sud, de nord şi de est; poziţi ile actuale ale lespezi lor de pe cele trei laturi
amintite confirmă presiunile exercitate de sol. De asemenea, aceleaşi cauze expl ică şi
o uşoară mişcare de Ia apus spre răsărit a întregu lui "cist ", precum şi intruziun i le de
sol negrt1, provenite din stratul superior, al treilea, dar şi din umplutura gropii, între
toate plăcile, mai cu seamă laterale, ale "cutiei " de piatră. Se pare că, doar în partea sa
nordică, aliniamentul format din lespezile exterioare s-a păstrat într-o poziţie mai
apropiată de cea originară (fig. 21 1 -2).
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Fig. 2 - Profilele reconstituite (1 , E-V şi 2, N-S) ale descoperirii de la Mastacăn:
1, sol arabil dens, colorat brun-cenuşiu; 2, sol dens brun, pătat cu galben; 3, sol negru
dens, tot mai dur in partea sa inferioară, unde au apărut şi urme de .cultură" (fragmente
ceramice şi de chirpic); 4, sol viu, dens, colorat galben inchis in zona superioară şi cu o
colorare galbenă tot mai deschisă pe măsură ce se apropie de nivelul inferior; 5, pământ
de umplutură al gropii mormântului, care era negru, compact şi clisos; 6, lespezile de
piatră ale "cutiei"; 7, fragmente de chirpic; 8, fragmente ceramice: 9, dalta de silex; 1 0,
bolovani de râu.
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Pe de altă parte, examinarea situaţiei pllicilor exterioare ale "cistului" indica o
oarecare uniformitate: in profil, ele ne apar aşezate oblic de-a lungul celor patru laturi,
bazele lor fiind indeplirtate de peretele interior, pe când plirţile superioare sunt aplecate
spre acelaşi perete, ca şi cum I-ar sprij ini. Î n acest caz, rolul lor principal a fost de a
susţine şi de a proteja peretele interior (fig. 2/ 1 -2).
După cum am menţionat, mormântul era format dintr-o "cutie" de piatră, cu
pereţii dubli in partea superioară ("capacul") şi pe cele patru laturi, doar in partea
inferioară (la fund) existând o singură placă. Descrierea, care urmează, a pereţilor de
piatra ai mormântului, porneşte de Ia exterior spre interior şi de sus in jos.
Placa superioara de Ia "capac" era compactă, cioplitli rectangular în plan şi
secţiune, şi acoperea în întregime mormântul propriu-zis. Sub aceasta se afla o altă
lespede şi, cu toate eli a avut, posibil, aproximativ aceeaşi lăţime cu cea situată
deasupra, ea a fost mai scurtă decât aceasta şi doar in plan avea o formă rectangulară, în
secţiune ea corespunzând geometric unui triunghi aproximativ isoscel, cu vârful ascuţit
îndreptat spre nord; placa superioară se sprijinea pe lespezile interioare, aşezate vertical
pe cele patru laturi, "capacul" fiind mai lung şi, probabil, mai lat decât placa .de la
fundul "cutiei" (fig. 2/ 1 ).
Peretele nordic, exterior, era alcătuit din două placi aşezate inclinat, deplasate
uşor intre ele, dar şi faţli de peretele interior (cu aproximativ O, 1 4 m). În interior, tot
spre nord, peretele vertical al "cutiei" era format dintr-o singura lespede (0,68 m în
lungime) şi care a fost, se pare, mişcaţă din poziţia sa iniţialli, odata cu restul "cutiei "
i n partea rllsliriteană, "peretele" din afara era format din doua plăci de gresie,
tliiate inegal, dar care se completau reciproc; şi acestea erau aşezate înclinat, sprijinind
peretele interior. De asemenea, este posibil şi in acest caz, ca lespezile sli fi fost mişcate
din locul originar, mai mult spre rlislirit şi mai puţin spre miază-zi; şi capatul nordic al
acestora, se pare, că a ramas intr-o poziţie apropiata de cea iniţială. Pe aceeaşi latură,
estică, spre interior, era aşezată vertical o lespede masiva ( 1 , 1 2 m lungime), căreia i s-a
dat prin cioplire forma ieşită din comun, aşa cum se vede in plan, a unei "tălpi de sanie"
(sau carenli de ambarcaţiune ?); curbura (concavitatea) ei se afla în capătul sudic şi era
indreptata spre partea exterioara, dinspre rlisărit. În partea interioara a pllicii, chiar
înainte de curbura acesteia, s-a săpat un mic şanţ vertical, în care a fost fixată lespedea
interioara sudica (fig. l şi 1 0/2).
Spre miază-zi, peretele din afară era constituit din trei pllici de gresie cioplitli, de
lungimi diferite, care se completau intre ele pentru a forma un aliniament. Şi în acest
caz se constata aceeaşi aşezare înclinată a peretelui exterior, cu scopul de a sprij ini
lespedea dinspre interior; in acelaşi timp, exista şi o alunecare a "cistului" spre sud şi
spre est; capătul rlisliritean al peretelui exterior sudic depăşeşte aliniamentul exterior
estic şi este deplasat tot spre sud. La peretele sudic interior se afla o singura lespede
(0,72 m lungime), tliatll cu mai multll grijll, bine instalata intre ceilalţi doi pereţi
interiori de Ia rlisllrit şi de Ia apus, tlrl a fi distanţată de aceştia: marginile laterale ale
acestei placi se sprijina bine în cele doull lespezi, estic! şi vestica, fiind cioplite in unghi
ascuţit, cu scopul de a fi fixate sigur in lllcaşurile sllpate în plllcile laterale. Chiar daca
toata "cutia" s-a deplasat din locul iniţial, se pare eli placa interioarl dinspre sud nu şi-a
schimbat poziţia dintre lespezi le interioare, estic! şi vestica (fig. 1 şi 1 0/2).
În partea de apus, spre exterior, s-a glisit o altă lespede masiv!, tliiată rectangular
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( 1 ,22 m lungime), înclinată şi care, de asemenea, spnJ mea peretele interior.
Aproximativ la mij locul ei, între 0,42 m şi 0,77 m (măsuraţi dinspre capătul nordic),
placa a fost decupată; "fereastra" astfel realizată avea aproximativ 0,35 m în lungime,
0, 1 8 m adâncime şi a fost amenajată intenţionat (fig. 1 şi l l/ 1 ), întrucât în adâncitura
obţinută a fost plasat un vas (nr. 4). Pe aceeaşi latură, vestică, spre interior, era aşezată
vertical o lespede masivă cioplită, care avea o formă asemănătoare cu cea opusă,
apuseană, de la interior, deşi lungimea ei era ceva mai mare ( 1 , 1 6 m); observată în plan.
concavitatea de la capătul său sudic era îndreptată tot spre exterior, însă, de data aceasta,
spre apus. Şi această placă, înainte de curbura amintită de la capătul ei sudic, avea săpat
un lăcaş, pentru fixarea plăcii sudice interioare amintite. Similitudinea sesizată asupra
forrl}ei celor două lespezi interioare, de pe laturile apuseană şi răsăriteană, nu este
întâmplătoare şi, după cum cred, ea ascunde un mesaj important (fig. 1 şi 1 0/2). Mai
menţionăm, că între plăcile (exterioară şi interioară) care închideau "cistul " spre apus a
fost amplasat un alt vas (nr. 5); el se afla situat la aproximativ 20 cm spre sud de nişa
menţionată şi la aproape 34 cm de vasul plasat în aceasta (fig. 1 , 1 0/ 1 şi I l 11 ). Este
posibil, ca acest vas (nr. 5) să fi fbst depus chiar deasupra plăcii exterioare. care era
înclinată spre interior, deoarece sprij inea peretele "cutiei" de piatră şi avea astfel
marginea sa superioar� mai coborâtă decât lespedea interioară; ulterior, vasul respectiv.
prin deplasarea plăcilor, este posibil să fi alunecat în intervalul creat între aliniamentele
pereţilor dubli dinspre apus.
Î ntrucât lespezile intedoare, instalate vertical pe laturile vestică şi estică (cu lungimile
de 1 , 16 m şi, respectiv, 1 , 1 2 m), nu sunt identice, placa apuseană, mai lungă, se sprij inea
lateral pe cele două plăci interioare verticale, de la nord şi de la sud, ba chiar le depăşea, dar
lespedea răsăriteană de la peretele interior abia mai ajungea până în dreptul celei nordice,
aşezată tot la peretele interior. Toate nepotrivirile se explică prin tăierea imperfectă a plăcilor
de piatră, pe de-o parte, dar şi prin dislocarea acestora din locurile în care au fost instalate în
vechime, cauzată de presiunile superioare şi laterale ale celorlalte straturi.
Lespedea masivă inferioară (de la fund), pe care a fost instalat defunctul, a avut
dimensiunile mai mici decât plăcile superioare (de la "capac"). care acopereau "cistul" şi a
fost cuprinsă aproape exact între cele patru lespezi interioare laterale; porţiunile, unde
între plăcile interioare laterale şi lespedea fundului au existat goluri. au fost astupate cu
aşchii rezultate de la cioplirea plăcilor, pietricele şi pământ, toate bine tasate (fig. 1 şi 2).
Se constată intenţia de a face ermetică "cutia" mormântului în partea sa inferioară.
S-a mai observat, că şi în locurile unde plăcile interioare nu se îmbinau perfect,
golurile au fost umplute cu pietre mici de râu şi bucăţi de gresie - asemănătoare cu
piatra folosită la edificarea "cistului" (probabil, "deşeuri" de la cioplire) - legate cu
pământ. Mai cu seamă colţurile "pereţilor" interiori de nord-est şi de nord-vest au fost
completate în acest mod, după cum s-a putut sesiza acelaşi lucru şi la colţurile dintre
aliniamentele exterior şi cel interior, ca şi la îmbinările dintre placa de la fund şi cele
laterale (fig. 1 0/ 1 , 2 şi 1 1/ 1 ). Deci, se poate admite existenţa unei anumite grij i a
constructorilor "cistului" pentru etanşeizarea "cutiei" interioare, în care a fost aşezat
defunctul. Î n acelaşi timp, din nou, pot fi deplânse condiţiile de descoperire, care nu au
Bcut posibile observaţii asemănătoare şi în ceea ce priveşte "capacul " , cu toate că,
pornind de la situaţia constată la pereţii laterali, suntem convinşi de existenţa unei
''sigilări" şi în partea superioară a "cistului "
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După cum am aratat, deşi "cistul " s-a deplasat în întregul său, numai lespezile
exterioare par să ilustreze această mişcare, în timp ce •·cutia" interioară ni se înfăţişează
intactă. Aceasta s-a întâmplat datorita, în primul rând, masurilor de protecţie luate de
către constructorii mormântului: tăierea şi potrivirea cu mai multă grijă a plăci lor
interioare, umplerea şi consolidarea golurilor cu pământ şi pietre, fixarea lespezilor în
lăcaşuri special realizate la plăcile între care erau instalate (în partea de sud) şi
sprijinirea peretului interior de către lespezi le exterioare.
"Capacul " mormântului închidea aproape ermetic "cutia" de piatră. întrucât,
după sfărâmarea de către descoperitori a plăcilor sale, am constatat că, în interior - până
la oseminte şi inventar - nu a pătruns decât foarte puţin pământ din straturile de
deasupra (fig. 1 O- I l ). Se poate presupune, că mormântul a fost construit în mai multe
etape, corespunzând probabil unui anume ritual: 1 , saparea gropii; 2, instalarea plăcilor
de piatră şi amenajarea '"cutiei " interioare - într-o ordine presupusă, de jos în sus şi de la
apus spre rasarit; 3, a urmat aşezarea defunctului şi a unei părţi din inventar; 4,
acoperirea "cutiei" interioare cu plăcile superioare, fixarea plăcilor exterioare de
protecţie şi depunerea unei alte părţi din inventar, însoţită de amenajarea necesară
(decuparea lespezii apusene); 5, acoperirea cu pământ a mormântului şi, eventual,
marcarea sa în teren; nu se poate preciza dacă alte depuneri de inventar (vasul nr. 1 ,
dalta şi fragmentele ceramice) au fost făcute în momentul excavării gropii, după cum
inclinam să credem, sau, dimpotrivă, aceasta s-a petrecut într-o ultimă etapă, înainte de
aruncarea pământului peste "cist" .
Lespezile interioare alcatuiau, după cum am spus, o "cutie" bine închisă, de
formă aproape paralelipipedică, aproximativ dreptunghiulară în plan şi care avea
următoarele dimensiuni: lungimea laturii nordice 0,70 m; lungimea laturii estice
1 ,04 m; lungimea laturii sudice 0,74 m; lungimea laturii vestice 1 ,20 m. Aşadar,
''cistul " era mai îngust la nord decât spre sud şi latura apuseană era mai lungă decât cea
răsăriteană. În partea sa exterioară, înălţimea "cutiei" de piatră atingea 0,65 m, pe când
adâncimea interiorului era variabilă, între 0,40 m - 0,50 m.
Plăcile mormântului au fost desprinse şi tăiate, destul de grosolan, dintr-o gresie
locală (de Kliwa), frecventă în regiune, albicioasă în spărtură, care a devenit foarte
friabilă şi gălbuie în exterior, în urma infiltraţiilor de apă.
Orientarea mormântului ("cist" şi schelet) a fost NNE - SSV (2,5° şi, respectiv,
°
34,5 , pe busola Bezard).
Deoarece, la sosirea mea, aşa cum am pomenit, sătenii călcaseră în interiorul
mormântului propriu-zis, osemintele au fost deranjate şi distruse parţial, laolaltă cu cele
trei vase menţionate, din panea de miază-noapte a ..cistului" Pământul din mormânt,
păstrat neatins, era dens, negru, cu pigment rar de cărbune şi alcătuia un strat subţire
aflat pe lespedea de la fund. Puţinele oase ale scheletului găsite in situ erau aşezate chiar
pe lespedea de la fundul "cutiei" ; toate osemintele au fost foarte afectate de umezeală,
care le-a descompus în mare parte. Grosimea stratului de pământ cu oseminte varia între
0,05 m şi 0, 1 0 m.
Se pare că a fost un singur defunct depus în mormânt: un fragment de craniu a
apărut în partea nordică a "cistului'', spre colţul nord-vestic, alături de vasul nr. 3 ; osul
iliac s-a păstrat mai bine şi a fost găsit lângă latura de apus. Deşi poziţia iniţială a
scheletului se poate deduce cu greu, totuşi, indicii de care dispunem sprijină aserţiunea,
=

=

www.cimec.ro

=

=

Virgil M ihailescu-Bîrliba

166

că acesta a fost depus chircit pe partea lui stângă, cu spatele spre vest, capul la nord,
picioarele la sud şi faţa spre răsărit (fig. 1 ).
În pământul mormântului, deranjat de către localnici, a fost descoperită şi o lamă
de silex, care ne-a fost predată; din nefericire, nu ni s-a putut preciza locul in care a
apărut. Vasele surprinse in situ, in ''cutia" de piatră (nr. 6-9) erau aşezate deasupra
oaselor scheletului (la c. 0,02 m - 0,03 m); chiar şi amprentele vaselor distruse, aflate pe
latura nordică (nr. 2-3), erau situate pe nivelul cu oseminte. Tot atât de clară a fost
situaţia vaselor exterioare (nr. 4-5}, a căror baze, de asemenea, erau situate Ia un nivel
superior scheletului (fig. 1 ).
Sub lespedea de Ia fundul mormântului, controlul solului nu a adus nimic nou.
Doar, in afara "cutiei " de piatră, Ia aproximativ 0,40 m distanţă de colţul sud-estic, la
adânc imea de 1 ,45 m, s-au ivit o daltă de cremene, pătrunsă parţial in pământul neatins,
precum şi câteva fragmente ceramice atipice (fig. 1 şi 2/2).
5. Inventarul mormântului. Î n "cist" sau in apropiere s-au găsit mai multe
obiecte. Ceramica, în mod firesc lucrată în intregime cu mâna, reprezintă cea mai bogată
categorie de descoperiri.
5. 1 . Ceramica. În "cutia" de piatră şi in preajma ei au fost găsite 9 vase
ceramice: 6 în interiorul ·'cistului " (două distruse), 2 exemplare chiar pe lespezile
exterioare şi unul, situat in afară, care a fost distrus, de asemenea, de către descoperitori;
alte câteva fragmente ceramice însoţeau dalta de cremene apărută Ia marginea gropii
mormântului (fig. 1 şi 2/2). După cum se poate observa, vasele au fost aşezate doua
câte-două in interiorul "cutiei" de piatră, de-a lungul laturilor nordică, estică şi sudică;
tot două vase au fost depuse şi pe latura vestică, însă, de această dată, ele au fost plasate
in afara incintei interioare de lespezi, dar nu şi a celei exterioare (fig. 1 ); după cum am
mai arătat, un alt vas se afla depus în afara "cistului", în colţul exterior nord-estic. De
asemenea, se poate sesiza o "aliniere" a vaselor, care alcătuiesc un şir aproape drept în
direcţia nord-sud, pe latura răsăriteană (şi cu vasul nr. 1 , exterior}, paralel cu cele de la
vest, din afară, care alcătuiesc un alt aliniament, tot de la nord la sud; şi în direcţia vest
- est, vasele constituie şiruri paralele (inclusiv cu cele dintre plăcile apusene): trei
exemplare in partea de sud, două Ia mij loc şi alte două lângă latura de miază-noapte
(fig. 1 ) În toate vasele recuperate nu s-a găsit decât pământ negru, poros şi mai puţin
consistent, cu rari şi mici pigmenţi de cărbune.
5. 1 . 1 . Vas de mai mari dimensiuni (nr. 1 ), care a a fost instalat in coltul nord
estic exterior al "cutiei " de piatră; amprenta sa a fost identificată la adâncimea de
aproximativ 1 , 1 O m. A fost distrus de către săteni.
5. 1. 2. Vas mai mic, care a fost aşezat în interiorul "cistului" (nr. 2), la colţul său
nord-estic şi deasupra oaselor scheletului, după cum a arătat amprenta găsită in sol. De
asemenea, a fost distrus cu prilejul săpării beciului proprietarului.
5. 1. 3. Vas de mici dimensiuni (nr. 3), care a fost depus, aşa cum atestă urmele
lăsate în sol, spre colţul nord-vestic, tot într-un nivel situat deasupra osemintelor. Şi
,
acest vas a fost distrus, ca şi recipientele anterioare.
După cum am arătat, în momentul când am ajuns la locul descoperirii, cei care
lucrau mi-au predat câteva resturi ceramice de la exemplarele distruse. Presupun că, cele
mai multe dintre ele aparţin vaselor 1 -3. Iată descrierea lor:
a. Două fragmente de la un vas de mari dimensiuni, căruia nu-i putem
.
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reconstitui forma. Pasta este fină, dar nisipoasli, arsa bine şi colorata brun în spărtură; Ia
exterior, pereţii sunt brun-castanii, cu pete gălbui; în interior, vasul este colorat brun
închis; se pare eli ambii pereţi au fost lustruiţi. Porţiunile pastrate sunt decorate astfel:
un registru format din şiruri verticale de mici linii, orizontale şi paralele, realizate prin
impresiune. MPN. N. l nv. 2003 1 /a (fig. 6/2).
b. Trei fragmente de Ia marginea unui vas; buza era rotunj ită şi puţin evazata,
urmata de o recurburli accentuata. Pasta este fina, nisipoasll, bine arsa şi colorata
cenuşiu sau cllrlimiziu, în spărtură; şi în acest caz, se poate constata existenţa, pe ambii
pereţi (deşi, Ia exterior este corodat) a unui slip de culoare brună, cu lustru. A avut un
decor, alcătuit, sub buză, dintr-un şir de linii verticale paralele; imediat sub acesta, urma
un alt registru, format din unghiuri cu vârful în sus. Motivele ornamentale sunt făcute
prin impresiuni. Cu ajutorul părţilor păstrate, apreciem eli diametru) gurii avea
aproximativ 1 40 mm. MPN. N. l nv. 2003 1 /b (fig. 5/2).
c. Un fragment de Ia o toartll mică, perforatli orizontal, tot cu ajutorul unui
instrument (nuia). Pasta este buna, arsa bine, cu nisip şi silex pisat în compoziţie; în
spărtura are culoarea cenuşie, Ia exterior este brun - glilbuie sau brun - roşcatll şi brun închis, în interior; a existat o feţuialâ bruna pe ambii pereţi. Sub toartă se poate
recunoaşte un decor format din unghiuri cu vârful în sus, realizat prin impresiuni.
Fragmentul provine, dupll câte se pare, de Ia o amfora sau o c;ma cu torţi (nr. 2 sau nr. 3,
d:n interiorul cutiei de piatra ?). MPN . N. lnv. 2003 1 /c (fig. 5/4).
d. Doua fragmente ceramice confecţionate dintr-o pasta fina, arsa bine, cu nisip
şi colorata cenuşiu în spllrturll; la exterior a avut o feţuialll brun - glilbuie, pe când, la
interior, aceasta are nuanţe mai închise. Pereţii sunt subţiri. Există şi urme de Ia decor,
care este alcatuit dintr-un şir de linii verticale paralele, sub care se afla un alt registru,
format din şiruri de unghiuri verticale cu vârful în sus. Tot ornamentul a fost facut prin
impresiune, poate cu o spatulll subţire. M PN. N. lnv. 2003 1/d (fig. 5/ 1 ).
e. Un fragment ceramic, cu o pastă buna, puţin nisipoasli, bine arsa şi cenuşie în
spărtură; are urme de feţuialli pe ambi i pereţi: la interior este brună, iar, la exterior, brun
- glilbuie (corodatll). Şi în acest caz, pereţii sunt subţiri, ceea ce ne face sa credem, eli
fragmentul de faţă a putut fi din acelaşi vas, împreuna cu celelalte doua anterioare.
Decorul este realizat tot prin impresiuni, fiind format dintr-un şir de unghiuri verticale
cu vârful în sus, flancat de linii verticale (sau oblice), M PN. N. l nv. 2003 1 /e (fig. 5/3).
Cu toate diferenţele semnalate, se poate presupune, eli fragmentele a-e au facut
parte din acelaşi vas (nr. 1 ), care se găsea iniţial în colţul exterior nord-estic al
"camerei" de piatra.
g. Lângă plâcile exterioare apusene a fost găsit un fragment ceramic de Ia un vas
de mai mari proporţii; el aparţine marginii şi are buza rotunj ita, cu gura foarte puţin
evazatli, mai mult dreaptă, continuată cu un gât cilindric. Grosimea peretului atinge 4 mm.
Pasta din care a fost confecţionat este friabilll, cu nisip, silex pisat, dar şi materiale organice
in compoziţie, colorata cenuşiu în spărtură; Ia exterior, culoarea este glilbuie cu pete brun
roşietice. Nu exista urme de feţuialll şi ornament. MPN. N. l nv. 2003 1 /g (fig. 7/1 ).
Presupun eli acest fragment a aparţinut vasului distrus din colţul nord-vestic al
·'cistului " (nr. 2). Î n acest caz, se poate adlluga observaţia, că acest recipient, ca şi cel
gllsit în colţul sud-vestic (nr. 9), a fost lipsit de ornament. Aceasta constatare, în măsura
in care este apropiată de realitate, nu pare a fi o simplă coincidenţă, flirli o semnificaţie
anume. Pe de alta parte, se poate reţine, că toate vasele recuperate din interiorul "cutiei "
de piatră nu au fost decorate.
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Fig. 3 - Mastacăn: 1 , vasul nr. 4 (1/2); 2, lamă de silex (1/1 ) .
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5. 1 . 4. Vas cu dimensiuni mai mari (nr. 4), care a fost găs it în pozitie verticală,
chiar pe les pedea exterioară de la apus, într-un loc anume decupat, aşa cum am arătat;
are forma unei amfore globulare, cu diametru! maxim mai mare decât înălţimea şi este
confecţionată din pastă fină, dură, nisipoasă, de culoare cenuşie, cu ambi i pereţi
acoperiţi cu un slip brun închis, spre negru, care, se pare, a fost lustru it; slipul subţire de
pe peretele exterior a fost corodat şi, drept urmare, vasul are în unele locuri pete gălbui
- roşi et ice . Marginea este foarte puţin evazată, cu buza rotunj ită şi gâtui scurt, uşor
tronconic, iar piciorul este scurt, rel iefat şi cu talpa dreaptă. Pereţi i se îngroaşă spre
bază. Pe umăr sunt 4 torţi din bandă lată (între 32 mm şi 50 m m). cu o grosime de 2 mm
- 4 mm şi perforate orizontal cu un instrument (nuia ?), după ce au fost ·'trase" din
peretele recipientu lui. Există patru registre ornamenta le: pe gât, sub gură, a fost
imprimat un şir circular de triunghiuri cu vârfu l în jos, alcătuite din şiruri de impresiuni
rombice (câte 4 pe cele trei laturi ale unui triunghi); între părţi le superioare ale celor
patru torţi, în zona dintre gât şi umăr, s-a imprimat o altă bandă circu lară, formată din 2
şiruri suprapuse, alcătuite din aceleaşi impresiuni rombice, şi care crează imaginea unui
decor în zig-zag; al treilea registru se află chiar pe umăr, tot între cele patru to rţi şi tot în
forma unei benzi circulare, dar este alcătuit d i n linii scurte, adâncite, şi paralele; ultimul
registru decorativ este realizat pe umăr, chiar deasupra zonei maximei curburi, sub torţi,
acolo unde s-a imprimat o altă bandă circulară, constituită tot din triunghiuri cu vârful în
jos, umplute cu aceleaşi impresiuni rombice (câte 5 pe fiecare latură a unui triunghi). Î
230 mm; diam. gu ri i = 1 3 5 mm; d iam. max im = 257 mm; diam. bazei = 1 08 mm. M PN.
N . l nv. 7 1 40 (fig. 311 şi 1 3/3).
5. 1. 5. Vas similar, dar de mai mici dimensiuni (nr. 5), care a fost aşezat
vertical între plăcile apusene, interioară şi exterioară. S-a crezut că are forma unui bol,
cu marginea uşor invazatll şi buza rotunj ită, însă examinarea cu atenţie a exemplarului
respectiv a dezvăluit că, de fapt, acesta este o amforetă, asemănătoare, prin formă şi
decor, cu cea anterioară, întrucât pe unul din peretii mai bine păstraţi se distinge urma
unei torţi; aceasta a fost fixată pe umăr şi era perforată orizontal cu ajutorul unui
instrument, după :'tragerea" torţii din pe rete ; gura şi gât u i nu s-au păstrat, dar se poate
presupune că se asemănau cu cele ale vasului n r. �- Nu are picior şi fund ul este
hemisferic. Pasta era bună, bine arsă, cu nisip şi cremene pisată în compoziţie, colorată
cenuşiu; pereţii vasului (grosime = 7 mm) se îngroşau spre bază şi erau acoperiţi cu
acelaşi slip negru şi lustru, însă, în mare parte corodat, mai cu seamă la exterior. Pe
umăr, între torţi şi sub toartă (deci, pe două registre), există resturi ale decorului, cu
=

aceleaşi benzi circulare de triunghiuri cu vârful în jos, alcătuite din impresiuni, de
această dată semilunare; triunghiurile dintre torţi sunt mai mici, cu 4 impresiuni (pe cele
3 laturi ale unui triunghi), spre deosebire de cele aflate sub toartă, care au 6 impresiuni
(pe fiecare latură a unui triunghi). i (păstrată) = 7 1 mm; diam. gură = 97 mm; diam.
maxim = 1 08 mm. M PN. N. lnv. 7 1 37 (fig. 4/2 şi 1 3/4).
S. 1 . 6. Vas în formă de cană sferoidală (diametru! maxim mai mare decât
înălţimea). A fost aşezat în interiorul "cutiei" de piatră, lângă latura răsăriteană, fi ind
descoperit într-o poziţie uşor aplecaUl spre miază-zi, deasupra oaselor scheletului (nr. 6).
El are marginea puţin evazată, cu buza subţiată şi rotunjită, gâtui scurt şi tronconic;
piciorul este scurt şi uşor reliefat. iar talpa este dreaptă; pe umăr a fost fixată o toartă
mică, fAcută din bandă rotunjită şi uşor carenată (cu lăţimea de aproximativ 1 0 mm),

www.cimec.ro

170

Virgil Mihailescu-Birliba

Fig. 4 - Mastacăn: 1 , vasul nr. 7 (1/1); 2, vasul nr. 5 (1/1 ).
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perforată orizontal tot cu ajutorul unui instrument; întrucât peretele opus nu s-a păstrat,
se poate bănui că şi acesta a avut o toartă, aşa că, în acest caz, vasul a avut forma unei
amforete cu două torţi şi nu cea de cană. Este confecţionat dintr-o pastă bună, densă, cu
nisip, piatră pisată şi materiale organice, colorată cenuşiu, cu o feţuială brun - gălbuie,
uneori chiar gălbui - roşcată. Pereţii sunt subţiri. Nu este ornamentat. 1 = 94 mm; diam.
gurii = 82 mm; diam. gâtului = 80 mm; diam. maxim = 1 05 mm; diam. bazei = 50 mm.
M PN. N. l nv. 7 1 3 8 (fig. 6/1 şi 1 4/3).
S. 1 . 7. Vas de mici dimensiuni (nr. 7), care nu s-a păstrat în întregime. A fost
găsit înclinat cu gura spre sud, deasupra osemintelor, tot în apropierea lespedei
răsăritene interioare. Are forma unui pahar uşor bombat, cu marginea scurtă şi uşor
evazată; buza este subţire şi teşită în afară, iar gâtui tronconic foarte scurt este aproape
inexistent; piciorul scund şi reliefat are talpa dreaptă; pereţii sunt subţiri, dar devin tot
mai groşi spre fundul vasului. Pasta este bună, dar a fost arsă slab; are silex pisat şi nisip
în compoziţie; în spărtură are culoarea brun - închis, pe când pereţii sunt coloraţi brun negru, în interior şi brun - gălbui, spre cărămiziu, cu pete negre, la exterior; există urme
de feţuială pe ambii pereţi. Cu prilejul demontării s-au desprins porţiuni din pereţi şi s-a
observat, că liniile de ruptură corespund "colacilor" din care a fost confecţionat vasul,
ceea ce constituie un indiciu însemnat privind tehnologia folosită în olărit de către
purtătorii acestei culturi. Nu este ornamentat. Î = 78 mm; diam. gurii = 60 mm; diam.
maxim = 80 mm; diam. bazei = 44 mm. MPN N. lnv. 2003 1 /h (fig. 4/1 şi 1 4/ 1 ).
S. 1 . 8. Vas sferoidal, uşor deformat (are înălţimea inegal!l), care avea forma unei
amforete cu dou!l torţi (nr. 8). A fost aşezat vertical în colţul sud-estic al "cutiei"
interioare de piatr!l, deasupra oaselor scheletului. Are marginea evazată şi buza subţire,
rotunj it!, iar gâtui este scurt şi cilindric; piciorul este scurt şi reliefat, cu talpa dreaptă.
Pe umăr sunt două torţi, care au fost confecţionate din bandă rotunj ită (în secţiune), cu o
lăţime de aproximativ 8 mm, uşor carenate şi perforate stângaci cu un instrument; una
dintre torţi este perforat!i orizontal, iar cealalta are perforatia oblică. A fost modelat
dintr-o pasta bun!l, dar ars!l inegal, cu nisip, silex pisat şi, se pare, materiale organice în
compoziţie; în spărtură are o culoare cenuşie, cu o feţuial!i interioara brună. însoţit! de
pete gălbui, pe când, la exterior, culoarea este brun - castanie, şi c!lrămizie acolo unde
s-a corodat. Pereţii sunt subţiri. Nu a fost ornamentat. i = 85-90 mm; diam. gurii = 75
mm; diam. maxim = 95 mm (mai mare decât în!llţimea); diam. bazei = 60 mm. MPN. N.
Inv. 7 1 36 (fig. 8/2 şi 1 4/2).
S. 1 . 9. Vas înalt globular (nr. 9). A fost instalat în poziţie verticala, in colţul sud
vestic al "cutiei " interioare. Are forma unei oale înalte şi bombate. Se pare ca marginea,
uşor invazată, lipseşte şi, deci, vasul a avut o înălţime mai mare. Piciorul este aproape
inexistent, iar talpa a fost rotunj ită şi doar puţin teşit! pentru a-i da recipientului o
oarecare stabilitate; are patru torţi aşezate simetric ("în cruce" ) pe umar şi care au fost
confecţionate dintr-o banda lată (între 1 ,5 mm şi 2 mm); ele au fost perforate orizontal
cu un instrument grosolan (nuia ?). Pasta are în compoziţie nisip, pietricele şi materiale
organice; este friabilli şi slab arsa, colorata brun-gălbui. Pereţii s�bţiri ai vasului au fost
acoperiţi cu o feţuiala, inclusiv în interior. Nu este ornamentat. 1 (păstrată) = 2 1 2 mm;
diam. din zona gurii = 1 30 mm; diam. maxim = 207 mm; diam. bazei = 70 mm. MNP.
N. l nv. 7 1 39 (fig. 7/2 şi 1 4/4).
S. 1 . 1 O. Citeva fragmente ceramice atipice, împreună cu dalta de cremene, au
apărut în colţul sud-estic al gropii mormântului.
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5. 2. Lamă de silex. A fost găsită în "cutia" de piatră a mormântului, după cum
ne-au spus descoperitorii. Cremenea este translucidă, de culoare fumuriu închis. Prin
retuşe s-a realizat un gratoar pe vârf de lamă şi un burin, la celălalt capăt, tehnici care
atestă, în opinia mea, reminiscenţe paleolitice. Lungimea 0,0 I l m; lăţimea maximă
0,023 m; grosimea = 0,004 - 0,006 m. M PN. Fără N. lnv. (fig. 3/2 şi 1 3/2).
5. 3. Dalta de silex. A apărut Ia adâncimea de 1 ,80 m, !a sud-est de "cist" Este o
piesă care are dimensiuni medii, o formă trapezoidală alungită în plan, patru muchii şi
este uşor bombată pe ambele feţe; tăişul este convex şi foarte bine ascuţit, iar ceafa are o
formă rectangulară, rotunj ită la unghiuri. Pe tăiş şi pe ceafă există urme ale unor lovituri
(intenţionate ?) şi, în consecinţă, are câteva mici bucăţi lipsă. Cremenea este alb gălbuie spre tăiş şi vineţie (gri deschis) spre ceafă. A fost finisată cu grijă şi este foarte
bine lustruită. Lungimea = 1 20 mm; lăţimea tăişului (maximă) = 32 mm; lăţimea la
ceafă (minimă) = 2 1 mm; grosimea maximă = 2 1 mm; grosimea minimă (ceafă) 1 5
mm. MPN. N . lnv. 20032 (fig. 515 şi 1 31 1 ).
6. Descoperiri din afara mormântului. Singurele descoperiri din afara
complexului funerar propriu-zis au fost câteva fragmente ceramice şi de chirpic, care au
apărut la baza stratului al treilea. Ele au fost recoltate din profilul apusean, la o
adâncime corespunzătoare Iespezilor superioare, care acopereau "'·cistul" ("capacul " ) şi
care, după cum am pomenit, au fost împinse în sus de presiunea solului de pe panta
nord-sud. De asemenea, după cum am mai subliniat, aceste vestigii au putut aluneca
până aici de la o cotă mai înaltă şi mai îndepărtată, ori reprezintă resturile sporadice in
situ ale unui nivel de cultură. Oricum, înclin să admit apartenenta lor unui nivel cultural
şi cronologic imediat posterior, dacă nu chiar contemporan, celui corespunzător CAS.
Fragmentul ceramic cel mai bine păstrat este o toartă cu o porţiune din peretele
gros al unui vas de dimensiuni mai mari. Pasta este fină, bine arsă, cu nisip şi şamotă
(?); are culoarea cenuşie-brunll în spărtură şi roşie-cărămizie/brună, cu pete gălbui, în
exterior, deoarece a fost arsă secundar. Toarta a fost confecţionată dintr-o bandă lată, iar
perforaţia orizontal! are o formll ovală. 1 {păstrată) = 60 mm; diam. perforaţiei = 1 9 mm
x 25 mm; lăţimea torţii = 45 mm; grosimea peretului vasului = 1 8 mm; grosimea
peretului Ia toartă = 1 2 mm. MPN. N. lnv. 2003 1/f (fig. 8/ 1 şi 1 1 /8).
Î n afară de fragmentul amintit, au mai fost găsite şi alte resturi de ceramică
atipicll, care au fost fabricate dintr-o pastă bună, cu nisip. bine arsă (fig. 1 1 16-7).
Acestora li se adaugă şi câteva bucăţi de chirpic (fig. 1 1 /2-5), care are în compoziţie
nisip şi resturi vegetale. Toate fragmentele ceramice (inclusiv cel cu toarta) şi de chirpic
au fost supuse unei arderi secundare, ceea ce susţine ipoteza apartenenţei lor unei
aşezări, poate de scurtă durată şi nu prea consistente, care a fost situată în apropiere5
=

=

=

O

relatare ullerioară. atribuită amintitului proprietar al terenului, Constantin C.C. Neamtu,
aminteşte că, după încheierea cercetării mele, în continuarea lucrări lor pentru amenajarea
pivnitei proiectate, el ar li lărgit spre miază-zi groapa existentă şi ar li surprins încă dou!i
lespezi, aşezate vertical, însotite fiecare de câte un vas ceramic, ca şi de mai multe oase
(cf. Cucoş, Ş., op. cit. , p. 1 44; Dumitroaia, G., op. cit. , 74). Oricât ar fi de discutabilă
informatia respectivă, ea poate fi preluată cel putin cu titlu de inventar şi - aşa cum arătam
şi în nota precedentă - nu pot decât să regret lacunele cercetării proprii. Completarea
datelor despre această importantă descoperire, cât mai este posibil, rămâne o sarcină de
vi itor a arheologiei nemtene.

www.cimec.ro

174

Virgil Mihailescu-Birliba

Fig. 6

-

Mastacăn: 1 , vasul nr. 6; 2, fragment ceramic.
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Fig. 7 - Mastacăn: 1 , fragment ceramic de la gura unui vas (1/1 ) ; 2, vasul nr. 9 (112).

www.cimec.ro

176

Virgil Mihailescu-Bîrliba

1

_

2

Fig. 8 - Mastacăn: 1 , fragment ceramic (toartă) din stratul
cu urme de "cultură" (1/1); 2, vasul nr. 8 (1/1 ) .
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7. Analogii. Ca şi în ziua de azi, nici în preistorie acţiunile oamenilor nu au fost
lipsite de anumite motivaţii sau semnificaţii. Moartea declanşa separarea profanului de
sacru, manifestată prin antiteza corp - suflet. Dintre ceremoniile funerare, în afară de
cele de agregare şi de prag, importantă în situaţia dată este cea de separa re, care
cuprinde groapa, sicriul/sarcofagul/cistul, cimitirul - toate construite şi utilizate ritual 
, ca şi inchiderea rituală a mormântului. În ceremonia de înmormântare se întâlneşte
simbolistica ritualului, nu neapărat dotată cu un convenţionalism lipsit de logica iniţială,
ci cu un specific care trebuie analizat şi judecat separat. Apariţia simbolurilor a fost
condiţionată de constituirea anterioară a lumii sociale a valorilor, comunicarea dintre
ele realizându-se prin ritual. Simbolistica arhaică este vizibilă în ritualul de
înmormântare şi în artă, dar în aşa fel, încât resfectarea "valorilor" devine obligatorie şi
impune un anumit grad de rigiditate a ritualului
7. 1. Amplasarea in teren. Mormântul de la Mastacăn este oarecum izolat,
întrucât cel mai apropiat monument similar, de la Calu - Piatra Şoimului (punctul
Deleni), se află situat la aproximativ 8 km spre nord-nord-vest. Amplasamentul său se
află în Subcarpaţii Moldovei, în imediata vecinătate a lanţului muntos al Tarcăului, la
marginea depresiunii Cracău - Bistriţa, în valea creată de pârâul Mastacăn, care se varsă
în Tazlău, afluent al Bistriţei.
Aşa cum am încercat să arătat, descoperirea de faţă aparţine marelui complex
cultural, cunoscut în istoriografia românească sub numele de "Cultura Amforelor
Sferice" (CAS). Monumentele acestei culturi găsite până acum pe teritoriul ţării noastre,
îndeosebi în arealul său est-carpatic, se rezumă, majoritar, la descoperiri funerare
izolate, puţin numeroase. Însă, şi acestea, în cea mai mare parte, au apărut întâmplător şi
au fost distruse în mare măsură înainte de a se întreprinde o investigaţie sistematică
asupra lor. De altfel, observaţii asupra cărora vom reveni, numărul mic al mormintelor
şi apariţia lor izolată, la care se adaugă atestarea sporadică sau chiar absenţa aşezărilor,
reprezintă trăsături caracteristice pentru aproape tot arealul în care s-a dezvoltat şi s-a
răspândit CAS, inclusiv în cel de origine7 Deci. relativa raritate a monumentelor CAS,
6

7

Durkheim, E., Formele elementare ale vieţii religioase, traci. Jeanrenaud, M. şi Lupescu, S., Ed.
Polirom, laşi, 1 995, p. 44-49, 24 1 şi unn.; Van Gennep, A., Riturile de trecere, traci. Berdan,
L. şi Vasilescu, N., Ed. Polirom, Iaşi, 1 996, p. 1 5, 1 3 1 şi 1 45; Kowalski, A. P., Symbol w
kulturze archaicznej, Pisma filizoficzne, LXIV, PomaiJ, 1 999, p. 204-206 şi 209-2 1 1 .
Cea mai mare concentrare funerară din regiunea Mittelelbe - Saalc nu depăşeşte 4 morminte.
N ici aşezi'l.rile nu sunt mai bine reprezentate in regiunea respectivă, dar nici in restul
arealului ocupat de CAS, cele stabile fi ind destul de rare; mai numeroase par să fi fost
Iocuirile sezoniere. De obicei, aşezările erau situate la hotarul zonelor montane sau, acolo
unde terenul era plan. Ia granita dintre pădure şi câmpie/stepă (cf. Weber, V., Die
Kugelamphorenkultur in Sachsen. in Arbeits- und Forschungsberichte zur siichsischen
Bodendenkmalpjlege, 1 3, 1 964, p. 1 78- 1 80; Sulimirski, T., Corded Ware and G/obular
Amphorae North-East ofthe Carpathians, The Athlone Press, London, 1 968, p. 3 8-39, 4 1
şi 45; Wislanski, T., The Globular Amphora cu/ture, in Wislanski T. (red.), The Neolithic
in Poland, Ossolineum, Wroclaw - Warszawa - Krak6w, 1 970 (in continuare, W islanski,
T., 1 970), p. 205-206; Behrens, H., Die Jungsteinzeit im Mittelelbe - Saale - Gebiet,
VerotTentlichungen des Landesmuseums flir Vorgeschichte in Halle, 27. VEB Deutschcr
Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1 973, p. 1 2 1 , 207 şi harta VIII; Beier, H. -J., Die
Kugelamphorenkultur

im

Millelelbe

- Saale -
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inclusiv numărul scăzut al mormintelor, nu constituie ceva excepţional8, specific numai
aşa-zisei grupe "moldoveneşti" .
Existenţa unor monumente sepulcrale constituie un indiciu al locuirii unui ţinut,
dar nu putem cunoaşte pe deplin legătura dintre ele, dacă nu apelăm şi la cercetarea altor
factori. De aceea, în spiritul acestei reflecţii, studierea amplasării în teren a mormintelor
CAS a relevat situarea lor pe locurile uscate (terase, înălţimi) din apropier�a apelor
(râuri mari sau mici, lacuri), ca şi pe coastele sudice ale văilor9 De altfel, morminte
izolate instalate pe înălţimi sunt frecvent întâlnite în culturile neolitice din nordul
Europei (tipul Bestrup din nordul Jutlandei), de unde, se pare, că obiceiul s-a extins spre
nordul şi centrul Germaniei. acoperind un interval mai mare de timp (până în Bronzul
timpuriu) 1 0 O cercetare specială, privind spaţiul Elba Mijlocie - Saale (cu 204 de
morminte din 1 75 de puncte), a adus precizarea că, cele mai multe dintre mormintele
CAS din aria amintită au fost situate pe văi înalte, îndeosebi pe coastele/pantele
răsăritene ale înălţimilor 1 1 , aşa cum s-a constatat şi în cazul de la Mastacăn.
Î n acelaşi timp, chiar în aria subcarpatică din judeţul Neamţ, acolo unde avem
datele necesare, porti întâlnite morminte CAS amplasate într-un mod asemănător, ceea ce
asigură o primă caracteristică unitară pentru acest grup de monumente: pe terasa înaltă a
Bistriţei, la Brăşăuţi şi Piatra Neamţ 1 2, ori pe coastele înlilţimilor, ca la Bârgliuani {panta
esticli), Deleni - Piatra Şoimului, Mastacăn şi Şerbeşti (coasta răsăriteană) 1 3
Vertiffentlichungen des Landesmuseums fur Vorgeschichte in Halle, 4 1 , VEB Deutscher
Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1 988, p. 57; Szmyt, M., Die Kugelamphorenkultur
und die Gemeinschaflen der Steppenwald- und Steppenzone Osteuropas. Der
Forschungsstand und die Forschungsperspekliven im GrundrifJ, in Hlinsel, 8. şi Machnik,
J., Das Karpatenbecken und die osteuropaische Steppe. Nomadenbewegungen und

SUdosteuropa 
Schriften, 20 (Prăhistorische Archliologie in SUdosteuropa, 1 2), Rahden/Westf., Leidorf,
MUnchen, 1 998, p. 22 1 ).
Pe de altă parte, o statistică mai veche privind Polonia inregistra existen1a unor aşezări
CAS doar in aria sa nord-vestică şi nici una intre cursul mijlociu al Vistulei. N ipru şi
N i stru (cf. Wislar'iski, T., Kultura amfor kulistych w Polsce polcno - zachodniej, Polskie
badania archeologiczne, 1 3, Ossolineum, Wroclaw - Warszawa - Krak6w, 1 966 (în
continuare, Wislar'iski, T., 1 966), p. 26 1 ). Ulterior, Sulimirski, T. (op. cii. , harta V) a
identificat câteva aşezări CAS intre Vistula şi Styr, dar a confirmat absenta lor in
Volhynia şi Podolia.
8 Cucoş, Ş., op. cit. , in ActaMN, 1 9, 1 982, p. 255.
9 Weber, V., op. cit., p. 1 78.
1 0 Ebbesen, K., Nordjyske gravkister med indgang. Bestrup - kisterne, in Aarboger for Nordisk
Oldkyndighed og historie, K0benhavn, 1 983 ( 1 985), p. 63.
1 1 Beier, H. -J., op. cit. , p. 49 şi 58.
12
Matasă, C., Cercetări din preistoriajudeţului Neamţ, extras din BCMI, 3 1 , 1 938 ( 1 940), 97, p. 37;
idem, Descoperiri arheologice in raionul Piatra Neamţ, în Materiale, 5, 1 959, p. 723-724.
O parte din informatii le datorez regretatului meu coleg de la muzeul din Piatra
Neamt, Aurel Buzilă, alături de care am vizitat locurile cu descoperirile mentionate de la
Bârgăuani şi Şerbeşti.
JJ Cucoş, Ş., op. cit. , in MemAntiq, 9- 1 1, 1 977- 1 979 ( 1 985), p. 1 4 1 - 1 43; Dumitroaia, G., op. cit. ,
p. 7 1 , 74 şi 76.
Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeilen (4000 - 500 v. Chr.),

www.cimec.ro

Un mormânt al culturii " amforelor sferice" descoperit la Mastacăn

1

\

,
m,·�
��

l

�-------r l
o

10

100 CIO'I

� o c <:)
c-----..)�
.._

o �

1
)
_. [._

:;_�o

__
_

_
_

--.J

__

o
o

o

100�m

Fig. 9 - Morminte CAS: 1 , Kalbsrieth (Derfflinger HOgel), Kr. Artern; 2, Dingelstedt
(Wilmke-Berg), Kr. Halberstadt; 3, ScMnebeck, Kr. SchOnebeck. 1 şi 3, după H. J .
Beier; 2 , după E. Wesarg.
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1

2

Fig. 1 O

-

Mormântul in .cutie de piatră" de la Mastacăn după demontarea parţială:
1 , fotografiat dinspre nord; 2, fotografiat dinspre sud.
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7. 2. Groapa mormântului. Î n ultimele decenii, se constată existenţa unei
tendinţe generale şi accentuate a arheologiei de a exploata cât mai mult toate
informaţiile furnizate prin cercetarea de teren. Astfel, în această direcţie, o încercare
meritorie ar fi aceea care încearcă să coreleze adâncimea gropii unui mormânt cu
nivelul social căruia îi aparţinea defunctul. Deşi nu poate fi un indicator ferm, ţinând
seama şi de unele date aleatorii (deces în situaţii excepţionale: criminali, sinucigaşi,
sectanţi, membrii unor alte religii ş.a.m.d.; starea solului), adâncimea la care apare
groapa şi profunzimea acesteia, asociate cu alte caracteristici ale mormântului respectiv
(construcţia, dimensiunile şi materialul monumentului, depunerea cadavrului, inventarul
etc.), pot constitui elemente însemnate în cadrul interpretării arheologico - istorice 1 4
Aşa cum am menţionat, în profilul vestic, la adâncimea de unde am presupus că
începea groapa mormântului, au apărut doi bolovani de râu, care par să reprezinte
resturile unui marcaj pe teren a complexului de la Mastacăn (fig. 2/1 ). Semnalarea
mormintelor la suprafaţa solului a constituit din cele mai vechi timpuri un element
esenţial în cadrul cultului morţiloristrămoşilor 1 5 , aşa că surprinderea existenţei unei
asemenea practici în cazul de faţă nu ar fi deloc surprinzătoare.
7. 2. 1. Adincimea. Reamintesc, că adâncimea la care a apărut groapa
mormântului de la Mastacăn a fost de 0,80 m. Pentru alte regiuni ale CAS deţinem doar
câteva informaţii sporadice. De exemplu, în Saxonia, gropile funerare au apărut între
0,40 m/0,60 m şi 1 ,20 m 1 6, iar în arealul El ba M ij locie - Saa le acestea au fost depistate
intre 0,50 m şi 1 ,O m profunzime 1 7
7. 2. 2. Orientarea. Dacă examinăm planul gropii, se poate sesiza, după latura
cu lungimea maximă, că orientarea ar putea fi E - V sau V - E. De fapt, aşa cum apare
acum, acest parametru este influenţat, după cum cred, de amenajarea intenţionată a
terenului, efectuată cu scopul de a se uşura introducerea lespezilor necesare ridicării
monumentului, cât şi desmşurării ceremonialului depunerii cadavrului. Se poate
conchide, că orientarea gropii urma pe cea a "cistului ", adică N - S. Î n Saxonia, există
gropi orientate N - S, dar şi E - V; se pare că, totuşi, de regulă, în această regiune, ele
urmau axul N - S, cu abateri mai mici sau mai mari de la această direcţie 18
7. 2. 3. Forma gropii de la Mastacăn a fost aproximativ trapezoidală, cu rotunj iri
la colţuri. Î n regiunile ocupate de CAS, gropile mormintelor au fost cel mai adesea
rectangulare, dar nu lipsesc nici cele ovale sau trapezoidale 1 9 Explicaţia cea mai
credibilă, în opinia mea, pare a fi aceea, că forma gropii urma îndeaproape un proiect,
potrivit cu ritualul, care determina dimensiuni le. construcţia şi conţin utul "cistului "
7. 3. Construcţia de piatră ("cistul" ). Complexul funerar de la Mastacăn poate
fi incadrat în tipul 1 de morminte ale CAS, determinat de către T. Wislariski şi care a
•�

Pollcx, Ă.

.

Grabtiefen als lndikator gesellschafl/icher Strokturen, în

EAZ. 42. 200 1 , 1 , p. 1 09- 1 2 1 .

1 5 ·-cisturile" de tip Bostrup erau suprapuse de pachete ermetice de pietre, uneori c u u n amestec
16
17
18

19

de sf!râmături de cremene (cf Ebbesen, K., op. cii. , p. 63).
Wcber, V., op. cii. , p. 1 70.
Bcier, 11. -J., op. cit. , p. 50.
VNV); Weber, V., loc. cit. ; Kokowski, A. şi Scibior, J.,
Ibidem (ESE
regionalen G/iederung der Amphorenkultur in Polen, in Acta
Archaeologica. 22, 1 990, p. 40 (Sandomierz, M Il).
Wislanski. T.. op. cit. , 1 970, p. 259.
-
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6

5
Fig. 1 1 - Mastacăn: 1. monnântul in .cutie de piatră", cu cele două vase exterioare
(nr. 4 şi nr. 5), fotografiat dinspre vest; 2-5, fragmente de chirpici din stratul superior monumentului
funerar; 6-7. fragmente ceramice şi 8, toartă, toate provenind din acelaşi strat. menţionat anterior.
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fost răspândit îndeosebi în nord-vestul Poloniei: înmormântări plane sau în tumuli, cu
"cisturi " din lespezi sau bolovani de piatră2° Fără a relua descrierea, subliniem din nou
doar edificarea neobişnuit de complicată, şi totuşi îngrij ită, a mormântului. Ceea ce
individual izează construcţia monumentului pe care-I prezentăm . sunt următoarele
elemente de mai mare însemnătate: existenţa pereţilor dubli, menirea lespezilor
exterioare fiind de a sprij ini şi proteja pe cele interioare; cioplirea specială a plăcilor
interioare de la laturile lungi ale "camerei" (răsăriteană şi apuseană); amenajarea unei
nişe în lespedea exterioară dinspre vest.
7. 3. 1 . Orientarea. Deşi orientarea "cisturilor" CAS nu pare să vădească
existenţa unei reguli prestabilite, se pot totuşi identifica două tendinţe majoritare în
această privinţă: îndreptate E - V sau V - E şi N - S sau S - N. Se pare că orientarea
generală N - S a mormintelor '·megal itice" a fost specifică Jutlandei (B0strup), pe când
cele scandinave şi central - germanice au urmat, de obicei, direcţia est - vest2 1 Totuşi,
în arealul CAS nu lipsesc "cisturi" orientate N - S sau S - N (cu uşoare devieri de la
direcţia principală), aşa cum s-a constatat şi în cazul de la Mastacăn. Astfel, deşi în
regiunea Elbei Mij locii - Saale majoritare sunt mormintele orientate E - V, nu sunt
absente nici "cisturile" îndreptate N - S ( 1 4), cum ar fi cele de la Menz (Kr. Burg),
Langeneichstadt - Niedereichstadt (Kr. Querfurt) şi Zt>rbig (Kr. Bitterfeld)22 Şi în
Mecklenburg apar "cisturi" orientate SE - NV (nr. 2 de la Zemin, Kr. Biitzow)23 Î n
schimb, la mormintele asemănătoare din arealul polonez al CAS, dintre care amintim pe
cele de la Czutczyce Kolonia24 şi Sahryn - Hrubiesz6w (N - S)25, predomină orientarea
NV - SE. Dar, întrucât grupul Lublin este caracterizat printr-o altă orientare, respectiv E
- V, descoperirea de la Sahryn poate fi considerată o mărturie a admigrărilor continui
dinspre nord - vest, spre sud şi sud -est26
Î nsă, nu cu totul suprinzător, ''cisturi" construite de-a lungul axului nord - sud (sau
sud - nord) sunt destul de numeroase în grupa "moldovenească" a CAS, cu toate că multe
dintre ele nu au fost surprinse in situ: la Brăşăuţi (N - Si1; la Bârgăuani (SSE - NNV)28
se afirmă că mormântul a fost "răvăşit", ceea ce ne face să presupunem, tot atât de bine, o
orientare NNV SSE; la Deleni - Piatra Şoimului (Calu) se comunică orientarea N - S,
-

20

1 70; Dinu, M., Sondajul arheologic de la Dolheştii Mari (r.
in Materiale, 6, 1 959, p. 2 1 6 (M 2).
2 1 Ebbcsen, K., op. cit. , p. 62 şi 64; Achner, H., Weber, J., Ur- undfriihgeschichtliche Funde des
Braunschweigischen Landesmuseums aus Sachsen - Anha/1, Forschungen und Berichte
des Braunschweigischen Landesmuseums, Bd. 3, Braunschweig. 1 994, p. 26.
22 Bci e r. 1-1. -J., op. cit. , p. 58, 97, 1 26- 1 27 şi 1 30.
2J
Schuldt. E.. Neolitische Grăber bei Zernin im Tarnower Forst. Kreis Biil=ow. in
Bodendenkmalpjlege in Meck/enburg, 1 969 ( 1 970), p. 1 5.
24 Borowska, B .. Bronicki, A., Mazur, G . . A Grave oftire G/obular Amphora Cu/ture at C=rtlc=yce
Kolonia, site 6, Sawin comnmne, Lublin Voivodship, in Kadrow, S. (ed.), A Turning of
25

Ibidem;

Weber, V.,

op. cit. , p.

Fălticeni. reg. Suceava),

Ages. lm Wandel der Zeilen, Jubilee Book Dedicated to Professor Jan Machnik on His
7rl" Anniversary, Krak6w, 2000, p. 74 şi 82.

Kokowski, A. şi Sc i b ior, J., op. cit. , p. 40.
44.
27 Matasă, C., op. cit. , in BCMI, 3 1 , 1 93 8 ( 1 940), 97, p. 38.
28
Cucoş, Ş., op. cit. , p. 1 4 1 ; Dumitroaia, G., op. cit. , p. 7 1 .
26 Ibidem, p.
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Fig. 1 2 - Deleni Piatra Şoimului (Calu): 1 , "cutia" de piatră a mormântului văzută
de-a lungul axului S-N; 2, acelaşi mormânt văzut dinspre est,
cu "gaura sufletului" perforată in lespedea apuseană.
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fapt confinnat de fotografiile flicute la fata locului, precum şi din existenţa perforaţiei
("gaura sufletului") din lespedea de la apus2 (fig. 1 2/ 1 -2); la Gârceni (N-S)30
7. 3. 2. Forma şi d imensiun ile. Încă din neol iticul m ij lociu, fliră a se avansa
până astăzi vreo explicaţie (rituală ? socială ? alta ?), în nordul Europei s-a generalizat
monumentalizarca mormintelor3 1 De exemplu, în grupul Bestrup sunt cunoscute
··camerele'' mortuare din piatră, cu forme variabile (rcctangulare, trapezoidale,
"pară"}, iar din ultimele faze ale culturi i Trichterbecher (Walternienburg - Bernburg)
există monumente funerare de lemn sau de p iatră32• Însă, în CAS, atât în grupul
apusean, cât şi în cel polonez, ori în cel răsăritean, predomină mormintele de formă
rectangulară sau trapezoidală33 Şi în grupul "moldovenesc" , "camerele" de piatră
erau de formă rectangulară (Basarabi - Preuteşti, Bârgăuani, Gârceni, Suceava)'4 sau
trapezoidală (Dolheştii Marii5
În grupul CAS din regiunea Elbei Mij locii - Saale au fost identificate două tipuri de
''cisturi", dintre care, la unul, lungimea ajungea până la 2,0 m, iar, la celălalt, nu depăşea
1 ,50 m36 Acolo unde avem câteva infonnatii, atât în Kujawia, cât §.i în grupul răsăritean,
"cisturile" au putut atinge lungimi de 2,20 m sau chiar de 3,40 m'7• Analizate sub acest
aspect, monumentele apărute până acum în Moldova apartin mai degrabă categoriei
''cisturilor'' cu lungimea de aproximativ 1 ,50 m. La Bârgăuani, lungimea "camerei" de piatră
a fost de 1 ,40 m, la Deleni - Piatra Şoimului (Calu), de 1 ,55 m, la Gârceni, de 1 ,60 m şi de
1 ,50 m, la Suceava38 • Aşa cum am relevat, la Mastacăn "cistul" a fost paralelipipedic, uşor
trapezoidal în plan, cu laturile de la nord şi de la sud aproape egale, doar lespedea apuseană
fiind ceva mai lungă ( 1 ,20 m) decât cea răsăriteană ( 1 ,04 m). Însă, dacă evaluăm
dimensiunile monumentului in functie de lespezile exterioare, lungimea sa atinge 1 ,60 m.
Prin oricare din cei doi parametri, "cistul" de la Mastacăn nu se îndepărtează de celelalte
monninte CAS din Moldova, care se încadrează între 1 ,40 m şi 1 ,60 m lungime.
29

p. 74. Fotografiile au fost făcute de către acelaşi coleg de la muzeul pietrean. Aurel
Buzilâ, căruia, pentru acest lucru, dar şi pentru multe altele (vezi şi nota 1 2), pe care nu
este nici locul şi nici momentul să le amintesc. ii voi păstra o amintire neştearsă.
3° Florescu, A. şi Florescu, M., Sondajul de la Girceni fr. Negreşti, reg. laşi), in Materiale, 6,
1 959, p. 223; Szmyt, M., Between west and east. People of the G/obular Amphora
Cu/ture in Easter:n Europe: 2950 - 2350 BC, în BPS, 8, 1 999, p. 29 (in Podolia,
predominâ, cu unele abateri, orientarea N V - SE sau NS).
3 1 Behrens. I l., op. cit. , p. 227-229.
3 1 Ibidem; Ebbesen, K., op. cit. , p. 63.
Weber, V., loc. cit. ; Beier, I l. -J . op. cit., p. 54; Kokowski. A şi Scibior. J .. loc. cit.:
Borowska, B., Bronicki, A., Mazur, G., op. cit. , p. 75.
H Florescu, A. şi Florescu, M., loc. cit. ; Spinei, V. şi Nistor, M., Un mormîm din lespezi de piatrâ
in nordul Moldovei, in SCIV, 1 9. 1 968. 4, p. 62 1 ; Foit, G., Două morminte ale culturii
am/orelor sferice descoperite la Suceava, in Studii şi materiale. lscorie. 3, Suceava. 1 973.
p. 2 1 7; Cucoş, Ş., loc. cit. : Dumitroaia, G., loc. cit.
3 5 Dinu, M., loc. cit.
36 Bcier, I l.
J op. cit., p. 54.
J7
Kokowski, A. şi Scibior. J., loc. cit. ; Borowska. B., Bronicki, A.. Mazur. G . loc. cit.: Szmyt.
M., op. cit. , p. 25-26 ("'cisturile" din Wolhynia au dimensiuni de 2 m x 1 m şi in Podolia
de 1 ,5 m - 2 m x 1 m).
38 Florcscu, A. şi flore�cu .. M . . loc. cit. : Foit. G., loc. cii. ; Cucoş, Ş., op. cii. , p. 1 4 1 - 1 42:
Dumitroaia, G., op. cit. , p. 71 şi 74.
Ibidem,

.

-

.,

.
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Lăţimea ''camerei" a fost de aproximativ 0,70 m, peretele sudic fiind doar cu 4
cm mai. mare decât cel nordic. La Gârceni şi Suceava s-au înregistrat lăţimi identice, de
0,65 m ·'9 , la Fehrenbruch aceasta a fost de 0,60 m - 0,80 m, la Dingelstedt atingea 0,80
m - 0,90 m, în timp ce la descoperirile de mari proporţii de la Sahryn - Hrubiesz6w şi
Czukzyce Kolonia, lăţimile au fost de 1 ,40 m şi, respectiv, de 1 ,30 m (sud) - 1 ,90 m
(nord)40 Nici în ceea ce priveşte adâncimea, "camera" de piatră de la Mastacăn (0,40 m
0,50 m) nu se deosebeşte de alte monumente CAS, cum au fost cele de la Brăşăuţi
(0,60 m), ori de la Suceava (0,40 m - 0,50 m)4 1
"Cutii " de piatră dotate cu un "capac" şi cu un "fund", ori numai cu unul din
aceste elemente, au fost găsite nu numai la Mastacăn. Ele erau formate din una sau mai
multe dale şi au apărut la câteva din "cisturile" găsite în Moldova (Basarabi - Preuţeşti,
2
Brăşăuti. Deleni - Piatra Şoimului, Dolheştii Mari, Piatra Neamţ şi Suceava)4
In mod sigur, dublarea pereţilor de piatră ai mormântului a avut rolul de a sprij ini şi
de a proteja lespezile "camerei" interioare, destinată adăpostirii trupului decedatului. Acest
fapt devine evident, dacă examinăm monumentul de la Mastacăn, dar şi altele, similare.
Astfel, la Bârgăuani s-a observat întărirea laturilor dinspre est şi de la nord, prin adăugarea
unor rânduri sup limentare de lespezi, în vreme ce la Gârceni, doar peretele răsăritcan a fost
dublat cu dale4 lnsă, descoperirea de la Deleni - Piatra Şoimului (Calu) înfăţişează cel mai
clar scopul urmărit prin dublarea pereţilor ·'ci_stului": consolidarea şi ocrotirea "camerei"
unde se depunea decedatul şi inventarul sliu însoţitor (fig. 1 2/1-2).
Susţinerea pereţilor '·cutiei" de piatră a mormântului, cu alte lespezi sau pur şi
simplu cu pietre şi bolovani, variabile ca dimensiuni, a fost surprinsă în Podolia, dar mai
ales la descoperirile CAS din Bazinul Elbei44 , la Dingelstedt, Fehrenbruch, Menz şi
Schonebeck (fig. 9/2-3). Cea mai apropiată analogie pentru cazul de faţă o întâlnim la
"cistul " de la Dingelstedt - "Wilmke Berg", care avea plăcile înguste, cioplite fin ş i
regulat, bine adosate unele de altele, ale "camerei " mici, interioare, sprij inite în exterior
cu blocuri masive, aproape paralelipipedice, la nord şi la sud, în timp ce, la capetele
inguste, de la est şi de la vest, se aflau aglomerări de pietre, protejate de lespezi mici şi
subţiri (mai ales spre est), aranjate în semicerc (fig. 9/2).
Alt exemplu pe care-I atragem în discuţie, ''cistul" de la Kalbsrieth, provine din
aceeaşi arie. El a avut toate cele patru plăci laterale ale "camerei" principale atent tăiate
şi bine fixate unele în altele. Mai mult, se pare că, la fel ca şi la Mastacăn, în lespezile
lungi au fost săpate vertical lăcaşuri, în care au fost înţepenite dalele corespunzătoare
celor două laturi mai mici45 (fig. 9/1 )
-

.
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Florescu, A. şi Florescu, M., loc. cit. ; Foit, G., op. cii., p. 2 1 8.
Sprockhofl: E., Die nordische Megalithlmllur, in Handbuch der Urgeschichte Deutschlands. 3.
Bd., Walter de Gruyter & Co., Berlin u. Leipzig, 1 938, p. 52; Wcsarg, E.. Ein

jungsteinzeilliches Steinkistengrab von Dingelstedt. Kreis Halberstadt, in Nordhar=er
Jahrbuch, Veroffentlichungen des sUidtischen Museums Halberstadl 8, 2, 1 965/1 966 ( 1 96 7).
p. 7: Kokowski, A. şi Scibior, J ., loc. cit. ; Borowska, B., Bronicki, A., Mazur, G., loc. cit.

Matasă, C . loc. cit. ; Foit, G., loc. cit.
Matasă, C., loc. cii. ; idcm, op. cit. , in Materiale, 5, 1 959, p. 724; Dinu. M., loc. cit. ; Spinei V
şi Nistor, M., op. cit. , p. 62 1 -622: Foit G., loc. cit.
H Florcscu. A. şi Florcscu, M., loc. cit. ; Cucoş, Ş., op. cit. , p. 1 4 1 : Dumitroaia, G .. op. cii . p. 7 1 .
44 Sprockholl: E., op. cit. , p. 52-53 şi lig. 66: Wcsarg, E.. op. cit. , p. K. lig. 2: Bcicr. I l . -J . . op.
cit. , p. 5 1 -53, tig. 4/2. 5/ 1 , 6/1 şi p. 97. 1 05- 1 07: Szmyl. M .. op. cit. p. 25.
4 5 Bcicr. I l. -J.. op. cit. . , p. 5 1 . lig. 4/9 şi p. 1 29- 1 30.
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Alte două elemente proprii descoperirii de faţă şi care o scot in evidenţă,
comparativ cu altele de acelaşi fel, ar fi, după părerea mea. forma lespezilor lungi
laterale şi nişa din placa de la peretele vestic, exterior. Chiar dacă aruncăm o simplă
privire, fugiti vă, asupra planului monumentului de la Mastacăn (fig. 1 ), ni se dezvăluie
deosebita grijă arătată de constructori la edificarea primei "camere" , interioare. În urma
unei asemenea examinări, reiese, aşa cum am incercat să demonstrez, că al doilea rând
de plăci (exterioare) nu avea altă menire decât să prezerve "'camera" interioară, pc care
o putem considera ca fi ind cea principală, comparabilă cu un coşc iug propriu-zis46 in
afară de fixarea dalelor şi ermetizarea interstiţii lor dintre pereţi prin astuparea lor cu
pământ, aşchii de la lespezi şi pietre mai mari sau mai mici, se distinge in chip aparte
forma in care au fost tăiate dale le lungi, de la est şi de la vest.
Spre capetele lor de la miază-zi, acolo unde este înţepenită bine dala scurtă şi in
direcţia in care am presupus că se aflau picioarele scheletului, lespezile lungi laterale au
fost cioplite arcuit, concavităţile fi ind indreptate spre exterior, adică spre apus şi,
respectiv, spre răsărit. Forma obţinută astfel imită, după cum am mai spus, carena unei
ambarcaţiuni sau talpa unei sănii. În acest mod, se pare că s-a dorit identificarea
"camerei" mortuare cu unul din mijloacele de transport pomenite. Socotim că această
interpretare poate dezvălui, chiar dacă numai secvenţial, ritualul folosit de purtătorii
CAS, ca parte componentă structural a sistemului lor religios.
Concepţia despre viaţă, lume şi timp, ca fundament al credinţelor religioase, a
fost i lustrată la populaţii le primitive mai ales prin inmormântare4 7 Toate caracteristicile
CAS indică apartenenţa acesteia la cercul cultural nordic48 in mitologia Nordului din
Epoca Bronzului, călătoria spre altă lume derivă din unitatea celor trei sfere cosmice:
dedesubt se afla lumea mării şi a morţii, cu noaptea, intunericul şi luna, după care urma
terenul uscat al celor vii, pentru ca, deasupra tuturor, spre lum ină şi soare. să fie raiul.
Aşadar, moartea era asociată mării. viaţa, cu pământul, iar raiul, cu cerul49 Urmând
acest filon explicativ, deşi şubred, se poate admite că, "cistul " de la Mastacăn, prin cele
două lespezi lungi, sugerează imaginea unei ambarcaţiuni. În acest caz, monnântul nu
reprezintă altceva decât m ij locul prin care decedatul (partea sa fizică ?) avea
posibilitatea să ajungă din lumea vii lor, de pe pământ, in cea a morţii, adică spre mare.
Nici ultimul element al construcţiei, asupra căruia voi insista, nu poate fi
desprins de intelegerea practici i rituale util izate la înmormântare. Este vorba de nişa
c ioplită în lespedea lungă, exterioară, dinspre apus. Ar fi fost de aşteptat, ca această
firidă să fie amenajată chiar în placa corespunzătoare a "camerei principale, deci
interioare. Afirm acest lucru, deoarece nişa amintită, cu toate că nu i-am găsit vreo
analogie, poate fi asemănată cu o "gaură a sufletului" (Seelenloch).
Monumentele megalitice cunoscute, printre care şi unele aparţinătoare CAS,
p. 54 ("cisturile'' par să imite camerele mortuare din lemn).
Artelius. T.. Bortogliimda f6restăllningar. Begravningsritual och begravningsplats i hallcindsk yngre
jiimâlder, Gotarc Scrics B, Gothenburg Archaeological Thcscs 1 5. Goteborg, 2000. p. 232.
4s Sprockhon: E., op. cit. , p. 1 29.
49 Bradley, R., Dead soles, in Gustalsson, A. & Karlsson, I l. (ed.), G/yfer och arkeologiska rum 
en viinbok ti// Jar/ Nordbladh, Gotarc Scries A, Novum Graliska AB. Goteborg, 1 999. p.
662-663.

46 Ibidem.
47
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Lăţimea "camerei" a fost de aproximativ 0,70 m, peretele sudic fi ind doar cu 4
cm mai mare decât cel nordic. La Gârceni şi Suceava s-au inregistrat lăţimi identice, de
0,65 m39, la Fehrenbruch aceasta a fost de 0,60 m - 0,80 m, la Dingelstedt at ingea 0,80
m - 0,90 m, în timp ce la descoperirile de mari proporţii de la Sahryn - Hrubiesz6w şi
Czukzyce Kolonia, lăţimile au fost de 1 ,40 m şi, respectiv, de 1 ,30 m (sud)
1 ,90 m
(nord)4 0 N ic i in ceea ce priveşte adâncimea, "camera" de piatră de la Mastacăn (0,40 m
- 0,50 m) nu se deosebeşte de alte monumente CAS, cum au fost cele de la Brăşăuţi
(0,60 m), ori de la Suceava (0,40 m - 0,50 m)4 1
"Cuti i" de piatră dotate cu un "capac" şi cu un "fund", ori numai cu unul din
aceste elemente, au fost găsite nu numai la Mastacăn. Ele erau formate din una sau mai
multe dale ş i au apărut la câteva din "cisturile" găsite în Moldova (Basarabi - Preuţeşti,
Brăşăuti, Deleni - Piatra Şoimului, Dolheşt i i Mari, Piatra Neamţ şi Suceava)4 2
In mod sigur, dublarea pereţilor de piatră ai mormântului a avut rolul de a sprij ini şi
de a proteja lespezile "camerei" interioare, destinată adăpostirii trupului decedatului. Acest
fupt devine evident, dacă examinăm monumentul de la Mastacăn, dar şi altele, similare.
Astfel, la Bârgăuani s-a observat întărirea laturilor dinspre est şi de la nord, prin adăugarea
unor rânduri supl!mentare de lespezi, in vreme ce la Gârceni, doar peretele răsăritcan a fost
dublat cu dale4 ' l nsă, descoperirea de la Deleni - Piatra Şoimului (Calu) in�ţişează cel mai
clar scopul urmărit prin dublarea pereţilor ·'ci_stului": consolidarea şi ocrotirea ··camerei "
-

unde se depunea decedatul şi inventarul său însoţitor (fig. 1 2/1-2).
Susţinerea pereţi lor ..cutiei" de piatră a mormântului, cu alte lespezi sau pur şi
simplu cu pietre şi bolovani, variabile ca d imensiuni, a fost surprinsă in Podolia, dar mai
ales la descoperirile CAS din Bazinul Elbei44 , la Dingelstedt, Fehrenbruch, Menz şi
Schonebeck (fig. 9/2-3). Cea mai apropiată analogie pentru cazul de faţă o întâlnim la
"cistul" de la Dingelstedt - "Wi lmke Berg", care avea plăcile inguste, c ioplite fin şi
regulat bine adosate unele de altele, ale "camerei" mici, interioare, sprij inite în exterior
cu blocuri masive, aproape paralelipipedice, la nord şi la sud, în timp ce, la capetele
inguste, de la est şi de la vest, se aflau aglomerări de pietre, protejate de lespezi mici şi
subţiri (mai ales spre est), aranjate in semicerc (fig. 9/2).
Alt exemplu pe care-I atragem in d iscuţie, ''cistul" de la Kalbsrieth, provine din
aceeaşi arie. E l a avut toate cele patru plăci laterale ale ''camerei" principale atent tăiate
şi bine fixate unele in altele. Mai mult, se pare că, la fel ca şi la Mastacăn, in lespezile
lungi au fost săpate vertical lăcaşuri, in care au fost înţepenite dalele corespunzătoare
celor două laturi mai mici4 5 (fig. 9/1 ).
39 Florescu, A. şi Florescu, M., loc. cii. ; Foit, G., op. cii. , p. 2 1 8.
40 Sprockho!T, E., Die nordische Megalithkultur, în /Jandbuch der Urgeschichte Deutschlands. 3.
Bd., Walter d e Gruyter & Co., Berlin u. Leipzig, 1 938, p . 52; Wcsarg, E. . Ein

-l i

•2
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44

45

jungstein::eitliches Steinkistengrab von Dingelstedt. Kreis /Jalberstadt, în Nordhar=er
Jahrbuch, VeroiTentlichungen des stădtischen Museums Halberstadt 8, 2, 1 965/1 966 ( 1 967).
p. 7; Kokowski, A. şi Scibior, J., /oc. cit. ; Borowska. B., Bronicki, A., Mazur, G., loc. cit.

Matasă, C., loc. cit. ; Foit, G., loc. cit.
Matasă, C., loc. cit. ; idcm, op. cii. , în Materiale, 5, 1 959, p. 724; Dinu. M., loc. cit. ; Spinei V
şi N istor, M., op. cit. , p. 62 1 -622: Foit, G., loc. cit.
Florcscu, A. şi Florcscu, M., loc. cit. ; Cucoş, Ş., op. cit . p. 1 4 1 ; Dumitroaia, G . op. cit. . p. 7 1 .
Sprockholl: E., op. cit. , p. 52-53 şi tig. 66: Wcsarg, E.. op. cit. , p. 1!. lig. 2: Bcicr. I l . -J .. op.
cit. , p. 5 1 -53, tig. 4/2. 5/ 1 , 6/1 şi p. 97. 1 05- 1 07: Szmyt. M . . op. cit. , p. 25.
Bcicr. I l. -J . . op. cit. . , p. 5 1 . fig. 4/9 şi p. 1 29- 1 30.
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Alte două elemente proprii descoperirii de faţă şi care o scot în evidenţă,
comparativ cu altele de acelaşi fel, ar fi, după părerea mea, forma lespezilor lungi
laterale şi nişa din placa de la peretele vestic, exterior. Chiar dacă aruncăm o simplă
privire, fugitivă, asupra planului monumentului de la Mastacăn (fig. 1 ), ni se dezvăluie
deosebita grijă arătată de constructori la edificarea primei "camere", interioare. În urma
unei asemenea examinări, reiese, aşa cum am încercat să demonstrez, că al doilea rând
de plăci (exterioare) nu avea altă menire decât să prezerve ·'camera" interioară, pe care
o putem considera ca fiind cea principală, comparabilă cu un coşciug propriu-zis46 in
afară de fixarea dalelor şi ermetizarea interstiţii lor dintre pereţi prin astuparea lor cu
pământ, aşchii de la lespezi şi pietre mai mari sau mai mici, se distinge in chip aparte
forma în care au fost tăiate dale le lungi, de la est şi de la vest.
Spre capetele lor de la m iază-zi, acolo unde este înţepenită bine dala scurtă şi în
direcţia în care am presupus că se aflau picioarele scheletului, lespezi le lungi laterale au
fost cioplite arcuit, concavităţile fiind îndreptate spre exterior, adică spre apus şi,
respectiv, spre răsărit. Forma obţinută astfel im ită, după cum am mai spus, carena unei
ambarcaţiuni sau talpa unei sănii. În acest mod, se pare că s-a dorit identificarea
"camerei" mortuare cu unul din m ij loacele de transport pomenite. Socotim că această
interpretare poate dezvălui, chiar dacă numai secvenţial, ritualul folosit de purtătorii
CAS, ca parte componentă structural a sistemului lor religios.
Concepţia despre viaţă, lume şi timp, ca fundament al credinţelor religioase, a
fost ilustrată la populaţiile primitive mai ales prin înmormântare4 7 Toate caracteristicile
CAS indică apartenenţa acesteia la cercul cultural nordic48 În mitologia Nordului din
Epoca Bronzului, călătoria spre altă lume derivă din unitatea celor trei sfere cosmice:
dedesubt se afla lumea mării şi a morţii, cu noaptea, întunericul şi luna, după care urma
terenul uscat al celor vii, pentru ca. deasupra tuturor, spre lumină şi soare. să fie raiul.
Aşadar, moartea era asociată mării. viaţa, cu pământul, iar raiul, cu cerul49 Urmând
acest filon expl icativ, deşi şubred, se poate admite că, "cistul" de la Mastacăn, prin cele
două lespezi lungi, sugerează imaginea unei ambarcaţiuni. În acest caz, mormântul nu
reprezintă altceva decât m ij locul prin care decedatul (partea sa fizică ?) avea
posibilitatea să ajungă din lumea viilor, de pe pământ, în cea a morţii, adică spre mare.
Nici ultimul element al construcţiei, asupra căruia voi insista, nu poate fi
desprins de înţelegerea practicii rituale utilizate la înmormântare. Este vorba de nişa
ciopl ită în lespedea lungă, exterioară, dinspre apus. Ar fi fost de aşteptat, ca această
firidă să fie amenajată chiar în placa corespunzătoare a "camerei principale, deci
interioare. Afirm acest lucru, deoarece n işa amintită, cu toate că nu i-am găsit vreo
analogie, poate fi asemănată cu o "gaură a sufletului" (Seelenloch).
Monumentele megalitice cunoscute, printre care şi unele aparţinătoare CAS,
46 Ibidem, p. 54 (''cisturile'' par să imite camerele monuare din lemn).
47
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Artclius. T.. Bortoglomda farestiillningar. Begravningsrit11al och begravningsplats i halliindsk yngre
jiirncilder, Gotarc Scrics B, Golhenburg Archacological Thcscs 1 5. Goteborg, 2000. p. 232.
Sprockhon: E., op. cit., p. 1 29.
Bradley, R . . Dead soles. in Gustai:Sson, A. & Karlsson, 11. (cd.). G/yfer och arkeologiska rum 
en viinbok tii/ Jar/ Nordbladh, Gotarc Scries A, Novum Gratiska AB. Goleborg, 1 999. p.
662-663.
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Fig. 1 3 - Mastacăn: 1 , daltă; 2, 1amă de silex; 3, vasul nr. 4; 4, vasul nr. 5.
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deţin adesea diferite componente, care se inscriu in sfera ritualurilor de genul celui
amintit. Unele dintre aceste morminte au o cameră şi un gang de intrare, completate
uneori cu o uşă şi trepte de piatră, pe când altele au avut două camere50
Perforarea unui perete al "cistului" - cu scopul de a permite sufletului să se
elibereze de trup şi din ..cutia" de piatră - a reprezentat o cutumă funerară obişnuită
pentru nordul Europei (Suedia Centrală), Anglia şi Europa Occidentală, dar ea se
întâlneşte, e drept, mai rar, şi spre răsărit, in Germania Centrală (20) sau in CAS din
nordul Germaniei, Westfalia şi Hessa5 1 • Examinând fotografiile păstrate de la "cistul"
găsit la Deleni - Piatra Şoimului (Calu)52, se constată prezenţa unei astfel de ''găuri a
sufletului" in jumătatea nordică a lespedei apusene (fig. 1 21 1 -2). Este o dovadă
concludentă privitoare Ia existenţa acestui obicei Ia grupul CAS din Moldova şi ea
dobândeşte o importanţă sporită, dacă luăm in considerare şi celelalte elemente ale
construcţiei de aici, precum şi apropierea sa geografică de locul descoperirii de la
Mastacăn, toate acestea fiind relevate, de altfel, mai sus, la momentul potrivit.
Forma aparte pe care o îmbracă această datină în cazul de faţă (nişă în lespedea
exterioară), nu ne împiedică totuşi să recunoaştem acelaşi ritual de mai sus. Un
argument suplimentar în susţinerea celor de mai sus îl constituie monnântul de la
Sahryn - Hrubiesz6w (Kr. Werbkowice), unde, tot in partea apuseană, "camera" de
piatră are una din lespezi îndepărtată, in acest mod realizându-se o "intrare" in
mormânt, după cum interpretează editorii descoperirii; scheletul era chircit şi avea capul
indreptat spre sud. cu faţa la esr3 Aşa după cum cred, această deschidere, aflată în
spatele capului cadavrului şi spre vest, poate fi identificată cu o "gaură a sufletului",
destul de asemănătoare, cel puţin ca intenţie, cu nişa semnalată la monumentul de la
Mastacăn. Se mai poate adăuga, că astfel de "ferestre" in pereţii "cisturilor" au fost
semnalate frecvent la complexele funerare CAS din Wolhynia şi Podolia54
7. 4. Depunerea sepulcrall. La Mastacăn, aşa cum am arătat, defunctul a fost
inhumat în aceeaşi d irectie cu cea a "cistului." Observaţia de mai sus este veridică şi la
alte inmormântări din CAS. În cazul studiat acum, decedatul a fost depus într-o poziţie,
corespunzând aproximativ axului N S.
in urma cercetările de teren, la care am adăugat şi unele deducţii logice, pot
susţine că scheletul era chircit şi instalat pe partea stângă a corpului, cu faţa îndreptată
-

50

SI

Ebbesen, K., op. cit., p.

62-63; Beier, H. - J op. cii., p. 67 (mormintele CAS cu gang din
.•

regiunea Altmark - Liineburg); Persson. P. & Sjogren, K. -G., Falbygdens gănggrifter.

De/ /. Undersokningar 1 985- 1 988, Gotarc Series C, 34, Goteborg, 200 1 , p. 239.

Mener, Leipzig, 1 9 1 3, p.
93; Sprockhoff, E., op. cit., p. 1 2 1 ; Behrens, H., op. cit., p. 235; Borowska, 8., Bronicki,
A., Mazur, G., op. cit., p. 75 şi 77.

Schwantes, G., Aus Deutsch/ands Urgeschichte, Verlag von Quelle &

Mă

intreb, dacă nu şi loviturile, constat.ate frecvent la craniile găsite in mormintele

grupului vestic al CAS, ar putea fi interpretate in acest sens (cf. Beier, H. -J., op. cit. , p.

60; Lidke, G. şi Piek, J.. Manipulationsspuren an mensch/ichen Schadelresren des
Sl
SJ

54

Neolithikums in Meclclenburg - Vorpommern, in Bodendenkmalpjlege in Meck/enburg 
Vorpommern, 46, 1 998 ( 1 999), p. 5 1 , 58 şi 7 1 ).

Vezi nota 28.
Kokowski,

A. şi Scibior, J., op. cit. , p. 40 şi fig. 4.

Wi�lanski.

T., 1 966, p. 63.
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Fig. 14 - Mastacăn: 1, vasul nr. 7; 2, vasul nr. 8; 3, vasul nr. 6; 4, vasul nr. 9.
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spre răsărit. O asemenea poziţie este întâlnită în mod obişnuit printre complexele de
înmormântare ale CAS, deşi nu se poate spune că n-au existat şi unele excepţii55•
Schelete chircite au fost găsite în mormintele de la Basarabi - Preoţeşti (capul spre est),
Deleni - Piatra Şoimului (Calu), Dolheştii Mari şi Gârceni56, ca şi în altele, din restul
teritoriului ocupat de CAS, cu toate că s-au constatat şi unele mici diferenţe de ritual,
cum ar fi depunerea înhumatului pe dreapta sau pe stânga, ori chiar pe spate57
În acelaşi timp, deşi ritul principal în CAS este înhumarea, nu se poate omite şi
descoperirea unor morminte de incineraţie58 Asemenea înmormântări au fost
identificate şi în grupul "moldoveneasc" (Brăşăuţi şi Suceava)59, dar au fost adesea şi pe
nedrept trecute cu vederea60
Nu cunoaştem prea multe despre înhumatul de l a Mastacăn, deşi au trecut peste
douăzeci de ani de la descoperirea şi predarea osemintelor spre a fi studiate. Ne-au fost
transmise verbal doar câteva minime date antropologice şi care pot fi sintetizate astfel:
în "cist" a fost depus corpul unui singur decedat, care era un adolescent de se": masculin
( 1 6 - 18 ani)6 1 Este foarte puţin, deşi informaţiile respective au o oarecare uti l i tate în
vederea elucidării unor chestiuni mai dificile privind ritualul folosit. Anal iza celorlalte
schelete recuperate din "cisturile" CAS din Moldova atestă prezenţa unei populaţii
diferite de cei lalţi purtatori ai culturilor neoeneol itice din spaţiul carpato - dunărean.
Printre altele, din punct de vedere antropologie, se consideră că grupul "moldovenesc" a
fost caracterizat prin predominarea elementelor protoeuropoide, cu o statură medie
ss

Sprockhoff, E., loc. cit. ; Weber, V., op. cit. , p. 1 85; Behrens, H., op. cit. , p. 1 2 1 ; Kirsch, E.,
Funde des Mittelneolithikums im Land Brandenburg, Forschungen zur Archliologie im
Land Brandenburg 1, Verlag Brandenburgisches Landesmuseum fur Ur- und
FrOhgeschichte, Potsdam, 1 993, p. 1 00 (in "cistul" de la Jahnsfelde, Kr. Seelow, scheletul
avea "fata" indreptata spre rasarit).
56 Florescu, A. şi Florescu, M., loc. cit. ; Dinu, M., loc. cit. ; idem, K voprosu o kul 'ture
sarovidnych amfor na territorij Moldovy, in Dacia, N. S., 4, 1 960, p. 93; Spinei, V. şi
Nistor, M., op. cit. , p. 622; Cucoş, Ş., op. cii. , p. 1 42; Dumitroaia, G., op. cit. , p. 74.
57 SprockhotT, E., loc. cit. ; Weber, V., op. cii. , p. 1 7 1 şi 1 86; Behrens, H., op. cit. , p. 1 2 1 ;
Sulimirski, T., op. cit. , p. 3 9 şi 46; Beier, H . -J., op. cii. , p.58.
58 Sprockhoff, E., loc. cit. ; Behrens, H., loc. cit. ; Wislaftski, T., op. cit. , p. 259; Sulimirski, T., op.
cit. , p. 43-44; Sve�nikov, 1. K., Kultura sarovidnych amfor, SAI VI - 27, Moskva, 1 983,
p. 1 3; Beier, H. -J., op. cit. , p. 6 1 ; Szmyt, M., op. cit. , p. 27.
59 Matasa, C., op. cii. , p. 37; Foii, G., op. cit. , p. 2 1 8.
.
60 Prin reevaluarea descoperirilor publicate mai demult, a devenit evident ca, cele mai vechi
morminte de incineratie din Moldova pot li atribuite CAS (cf. Ursulescu, N., Apariţia
inmormântărilor tumulare şi a incineraţiei la est de Carpaţi, în MemAnliq, 19, 1 994, p.
1 97- 1 98; idem, Les commencements de l 'utilisation du riie de l 'incineralion dans le
monde proto-thrace du nord de la Moldavie, în Roman, P., Diamandi, S. şi Alexianu, M.
(ed.), The Thracian World al the crossroads of civilizalions, l , Institutul Român de
Tracologie, Bucureşti, 1 997, p. 45 1 ).
6
1 Determinarile au fost mcute de cilln: domnul Nicolae Miritoiu, căruia ii adresăm cuvenitele multumiri.
Pe de altii parte, situatia observata la Mastacan nu reprezinti o exceptie, întrucât in
grupul vestic al CAS s-a constatat, cii scheletele de bArbati sunt majoritare in "cisturile"
cercetate (cf Beier, H. -J., op. cit. , p. 60).
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supramij locie (de 1 67, 1 5 cm la subiecţii masculini), şi printr-un accentuat proces de
brahicefalizare (la dol icocrani)62•
7. S. I nventarul. 7. S. 1. Tipul. Toate elementele componente ale unei
inmormântări decurg din ritual ş i aparţin acestuia. În ceea ce priveşte inventarul unui
mormânt, cu multă dificultate se poate face d istincţia dintre ceea ce este ofrandă sacrificiu cu destinaţie cosmogonică şi ceea ce are o altă posibilă destinaţie, de ofrandll
- sacrificiu cu destinatie magică. La complexul funerar cercetat, obiectele aflate in
relaţie cu prima "cameră" de piatră (interioară) par să aparţină categoriei inventaru lui
ofrandă - sacrific iu cu destinaţie magică, in vreme ce descoperirile exterioare acesteia
pot fi atribuite clasei ofrandelor - sacrificiu cu destinatie cosmogonică. Deoarece
antropologia culturală întâmpină reale dificultăţi in a discerne magia de m it, supozitia
de mai sus poate fi cu greu demonstrată, cu toate că unele argumente, după cum vom
vedea, par să o susţină. Sacrificiul semnifică consacrare şi oricare obiect, prin
ceremoni a respectivă, trece din domeniul profanului în cel al sacrului63
Potrivit cu apartenenţa lor la cele două presupuse categori i, obiectele găsite la
Mastacăn pot fi clasificate după cum urmează: 1 . Ofrandă sacriflcială cu destinaţie
magică. Nouă vase (trei pierdute) şi o lamă de si lex din "cutia" de piatră, interioară; 2 .
Ofrandă sacriflcială c u destinaţie cosmogonică. Dalta d e cremene ş i câteva fragmente
ceramice (vase sparte ritual ?), plasate in afara incintei de piatră.
7. S. 2. Topografia şi cantitatea. Cele 6 vase din "camera" interioară erau
aşezate aproape simetric, in jurul scheletului, alcătuind o posibilă linie de demarcaţie
spre nord, est şi sud (fig. 1 ); deşi au fost depuse în afara "cutiei" interioare de piatră,
cele două vase de pe latura vestică întregesc un perimetru semnalat în acest mod. În
bibliografia de specialitate consultată, nu am întâlnit o asemenea d ispunere a
inventarului în mormintele CAS, absenţă cauzată poate şi de caracterul incomplet al
descoperirilor sau de observaţiile superficiale consemnate în astfel de situaţii.
De mult timp, în interpretarea descoperiri lor arheologice se acceptă teza, că
obiectele dintr-un mormânt reflectă statutul social al defunctului. Mai mult, aşezarea
inventarului pare să fi urmat anumite reguli, iar m ic i le diferente constatate în acest sens
nu reprezintă altceva decât deosebiri de statut social64
62 Necrasov,

0.,

Cristescu, M .. Botezatu, D. şi Miu, G., Cercetări paleoantropologice privitoare
in ArhMold, 1 3, 1 990, p. 198- 1 99 şi 204.
În mod semnificativ, la populatiile de la sfârşitul neoliticului şi din bronzul timpu�iu,
din aria Elbei Mijlocii - Saale, media înălţimii masculine ( 1, 70 m) este destul de apropiată
de cea constatată la scheletele studiate din grupul ··moldovenesc" al CAS (ct: Bruchhaus,
1-1. şi Neubert. A.. Zur Rekonstruklion endneolilischer und friihbronzezeitlicher
la populaţiile de pe teritoriul României,

63

64

Bevolkerungen im Millefelbe - Saale - Gebiel Bestandsaufnahme, in BerRGK, 80, 1 999 (200 1 ), p. 1 46).

Ergebnisse

einer

ersten

Mauss, M., Hubert, H., Eseu despre natura şifuncţia scriflciului, trad. Gavril, G., Ed. Polirom,
laşi, 1 997, p. 49; N. Gavrilută, Studiu introductiv. Sacrificiul - strigăt al rugăciunii mute.
in acelaşi volum, p. 7 şi 28-37; Kowalski, A. P., op. cit. , p. 207-208.
Beier, H. -J., op. cii. , p. 63 şi 68; Blindheim, Ch., Heyerdahl - Larsen, B., 9. The Posilion of
the Grave Goods - Governed by Rufe or by Chance, in Blindheim, Ch., Heyerdahl Larsen, B., Stine l ngstad, A. (ed.), Kaupang - Funnene, Il. Gravplassene i
Bikjholbergene/Lamoya. Undersokelsene / 950-1957, B. 0/dsaksformer. Kulturhistorisk
tilbakebliklc. C. Tekstilene, Norske Oldfunn XIX, Oslo, 1 999, p. 1 69- 1 70.
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În evaluarea însemnărăţi i şi caracteru lui unui complex funerar CAS, volumul
inventarulu i reprezintă un alt parametru care nu poate fi neglijat. Din acest punct de
vedere, CAS este una dintre culturile cele mai bogate în obiecte din neoliticul mij lociu
şi recent din Germania Centrală65 N umărul vaselor dintr-un mormânt este variabi l în
cadrul tuturor grupelor acestei culturi, cea mai mare cantitate atingând 1 4- 1 6 şi chiar 1 9
exemplare66 Unii cercetători susţin, că "cisturile" CAS cu 4 sau mai multe rec ipiente
ceramice au aparţinut unor bărbaţi priv ilegiati, diferenţele sociale fi ind reflectate de
ofrande şi nu de alte elemente, cum este construcţia "cistului{', de exemplu67 Aserţiunea
nu mi se pare plauzibilă în totalitate, deoarece, într-o analiză de acest fel, este
obl igatoriu să avem în vedere absolut toate părţile constituente ale descoperiri i . Au fost
găsite şi morminte cu un inventar redus ( 1 -2 vase), care au fost atribuite femei lor şi
copii lor68 Pe de altă parte, din documentaţia existentă, se poate vedea că mormintele cu
4 sau mai multe vase se plasează geografic la sud de M unţii Harz şi la est de Saale
(Barby - 9 vase; Reppichau, Wolfen - Rendener Weg şi Trachenau - 8/9 vase)69, ceea
ce poate constitui un indiciu privind prezenţa unor diferenţieri regionale.
După cum ni se comunică, în mormântul de la Piatra Neamţ au fost găsite 9 vase,
dar şi 3 schelete70, aşa că orice apropiere dintre acesta şi "cistul" de la Mastacăn devine
superfluă. În schimb, revenim la o altă informaţie, care ne poate fi utilă în soluţionarea
problemei care ne preocupă. După cum am relevat în momentul potrivit, morm inte cu
pereţi dubli au fost recunoscute la Dingelstedt, Fehrenbruch, Menz şi SchOnebeck; toate
aceste descoperiri se plasează geografic în preajma M unţilor Harz, spre nord-est şi sud
de aceştia, ori în Valea Elbei 7 1 În consecinţă, se poate considera că, "cisturi le" CAS, cu
un inventar ceramic numeros şi pereţi i de piatră dublaţi, reprezintă ceva obişnuit pentru
indivizii cu un statut social mai înalt, înmormântaţi în arealul menţionat.
În afară de statutul social, datinile rituale depind în mare măsură şi de alţi factori,
dintre care nu pot l ipsi specificul local sau tradiţia grupului respectiv, felul decesului
(accident, luptll, pedeapsă, boala, vârsta etc.), ori momentul ales pentru desfăşurarea
ceremoniei funerare (anotimp, o zi anume, poate chiar şi secvenţa din zi), fără a fi sigur
că am epuizat toate variantele posibile. Socot eli în acest sens pot fi explicate urmele de
foc şi lama de si lex, găsite în "cutia" interioară a mormântului de la Mastacăn, precum
şi depunerile secundare din preajma "cistului" , alclltuite dintr-o dalta de cremene şi
fragmente ceramice, provenite, se pare, de la vase sparte ritual72 • Resturi ale unui foc
puternic au fost observate şi la "cistu l" de la Piatra Neamţ73 , dar şi în celelalte regiuni
M

Behrens, H., loc. cit.
Weber, V., op. cit. , p. 1 85; Sulimirski. T., op. cit. , p. 40-44.
67 Beier, 1-1. -J . . op. cit. , p. 65; Bruchhaus, H. şi Neubert, A. loc. cit.
66 Ibidem, p. 1 42; Weber, V., op. cit. , p. 1 7 1 .
69 Beier, I l. -J., op. cit., p. 65 şi 1 1 7- 1 1 8.
70 Matasa, C op. cit. , in Materiale, 5. 1 959, p. 723 şi 726.
71 Bcicr, U . -J., op. cit. , p. 82-87; vezi şi nota 44.
72 Ibidem, p. 67-68; Kirsch, E., Die Funde der Kugelamplwrenkultur im Bezirk Cottbus, in Preufl.
J. (cd.), Symbolae Praehistoricae. Festschrift zum 60. Geburtstag von Friedrich Schlelle,
Akademie - Verlag, Halle, 1 975, p. 1 39 (la Dahme, Kr. Luckau. în afara "camerei" au
apllrut de asemenea resturi de vase şi un topor de silex).
73 Matasa, C., op. cit. , p. 726.
66

..
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ale CAS, la Kalbsrieth (lângă plăcile laterale)74 - situat la sud de Munţi i Harz - şi în
mormintele grupului Pulawy (după înmormântare), de la est de Yistula75
7. 5. 3. Ceramica. 7. 5. 3. 1 . Ceramica funerară. În CAS, cea mai mare parte a
materialului ceramic provine din morminte. Studierea inventarului de acest gen a relevat
prezenţa unor deosebiri între olăria aşezări lor şi cea sepulcrală. Ca şi pentru alte regiuni
şi perioade, cercetarea admite existenţa în cadrul CAS a unei categorii ceramice special
confecţionate pentru ceremoni ile funerare. "Cisturile" CAS au dat la iveală vase
uti l izabile pentru mâncare şi băuturi (se turna din amfore cu gura largă şi se bea din căni
şi ceşti), care, de regulă, se depuneau în poziţie dreaptă, verticală76
7. 5. 3. 2. Materiale şi tehnică. În general, pasta olăriei era bine aleasă, tină.
Acest lucru este vădit îndeosebi la amforele globulare de culoare brun închis, bogat
ornamentale. Vasele nedecorate sunt fabricate dintr-o pastă poroasă şi mai friabilă. În
ceramica CAS din grupul răsăritean, în lut se amestecau nisip, pietricele. aşch i i de
piatră, scoici sfhrâmate, cremene sau piatră pisată şi materiale organ ice. Util izarea
scoicilor şi materialelor organ ice pisate în pastă se crede că a fost împrumutată de
purtători i CAS de la elementele târzii ale Complexului Cultural Cucuteni - Tripolie77
La vasele de la Mastacăn am identificat în pasta n isip, pietricele, si lex sau piatră pisate
şi materiale organice. Folosirea pietrei/silexului ca degresant este specifică grupe lor
paraneolitice78 şi, în consecinţă, ea poate ti corelată cu un anumit habitat şi tip de
economie. Si1iciul era obţinut pe d iverse căi şi a fost frecvent amestecat în lutul din care
se confecţionau vasele culturilor neol itice din Europa Centrală şi de Nord. În Complexul
Cultural Trichterbecher ( TBK), căruia CAS îi datorează multe şi în domen iul olăriei,
cuarţitul este prezent aproape totdeauna în pasta ceramici i79 Astfel, de exemplu, în faza
recentă a CAS din Kuj awia ( l l b - l l l b) se util iza piatră pisată, ca degresant al lutului 80
Culoarea pastei era variabilă, cuprinzând o gamă largă, de la c11răm iziu închis
sau gri deschis şi până la brun sau negru. Uneori, chiar la acelaşi fragment ceramic nu
găsim o culoare uniformă a miezului, ceea ce arată că arderea s-a fhcut la foc deschis, cu
=

74 Beier, H. -J., op. cit., p. 54.
75 Sulimirski, T., op. cii. , p. 40.
76 Weber, V., op. cii. , p. 1 59- 1 60; 8eier, H. -J . , op. cit. , p. 3 1 şi 63 .
77 Matasă, C., loc. cii. ; Dinu, M., op. cii. , în Dacia, N. S., 4, 1 960, p. 95; idem, Contribuţii la
problema culturii amforelor sferice pe teritoriul Moldovei, în ArhMold, 1 , 1 96 1 , p. 49;
Weber, V., op. cit. , p. 1 25 şi 1 6 1 ; Sulimirski, T., loc. cii. ; Spinei, V. şi Nistor, M., op. cit. ,
p. 625; 8orowska, 8., 8ronicki. A., Mazur, G .. op. cit. , p. 87.
Nu totdeauna incluziunile din pastă sunt intentionalc (cf. Teodor, T. S., Ceramica de
uz comun din Muntenia de la sfârşitul veacului al V-lea până la mijlocul veacului al VII
lea, Teza de doctorat, Universitatea Al. 1 . Cuza" laşi, Iaşi, 200 1 , p. 55).
78
Kokowski, A. şi S cibior, J., op. cit. , p. 47.
79 Î n cultura Wartberg, contemporană partial cu CAS (cf. Gllnther, K., Die Kol/ektivgraber Nekropole Warburg 1- V, mit 8eitragen von Lowen, H., Mcrtens, 1-1.. Pcine, Il --W ..
''

80

Raetzel - Fabian, D., Riederer, J . , Steppan, K., HodenaltertUmcr Wcstl'alcns 34, Mainz am
Rhein, 1 997, p. 1 4 1 şi urm.).
Szmyt, M., Spolecznosci kultury amfor kulistych na Kujawach, Poznan, 1 996, p. 27; idem, op.
cit. , în BPS, 8, 1 999, p. 1 9-20 (ceramica de la Mastacăn, potrivit taxonomiei avansata de
către autoare, se încadrează tehnologic în grupele I l - I I I 8 1 - 82 şi I I IC).
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o temperatura sclizutli. Unii special işti au constatat o ardere bunii la vasele CAS, dar, cei
mai mulţi, o apreciază drept modestli8 1 , cel mult, aşa cum este cazul şi la Mastaclin.
La suprafaţă, vasele au fost acoperite cu o feţuialli din lut diluat. Ceramica finli şi
ornamentata avea, atât in interior, cât şi în exterior, un slip brun; el era lustruit în
exterior, unde, pe de altii parte, avea o grosime mai mare, cu scopul de a se asigura
consistenţa necesarli imprimliri i decoru lui. Cu loarea neagrli s-a obţinut, intr-o primă
etapli, din materiale organice şi, abia apoi, din substante anorganice (bitum inoase ?),
ceea ce a condus la o diferenţiere cronologica a celor două tipuri ceram ice din Kujawia
( l l b şi, respectiv, l l b - l l l a)82 •
Tehnica cea mai util izata în modelarea ceramicii CAS a fost cea a suprapunerii
'"colaci lor" de lut83 La unul din vasele glisite la Mastaclin (nr. 7), dupli cum am arlitat,
aceşti "colaci" sunt vizibili de-a lungul rupturilor din pereţi. La vasele �cute din pastli
finli nu am sesizat folosirea acestei tehnici.
La câteva din recipientele descrise se aflau şi torţi verticale m ici, mai degrabli
urechiuşe, care au fost perforate orizontal. Torţile sunt variabile, potrivit cu destinaţia şi
mlirimea vaselor; cele mai frecvente sunt cele verticale, care uşurau inclinarea
rec ipientu lui pentru a se turna din el 84 S-a vlizut de mai multii. vreme, eli aceste torţi au
fost obţinute prin tragerea pereţi lor în afarli şi nu prin împingere c!inliuntrul lor85 Apoi,
ch iar la ceramica de la Mastaclin am sesizat, eli perforaţi i le de la urechiuşe au fost
relizate dupli modelarea acestora, cu o simplă vargli sau o nuia şi nu cu un instrument
special creat în acest scop.
7. 5. 3. 3. Forme. Potrivit cu forma pe care o au, cele 6 vase recuperate la
Mastaclin pot fi clasificate în amforli sfericli, de tip kujawian degenerat (2 ex . : nr. 4 şi
.
nr. 5), amforli globulară ( 1 ex.: nr. 9), amforetli sau hidrie (2 ex.: nr. 6 şi nr. 8 ) şi pahar
( 1 ex.: nr. 7). Se considerli, eli am fora sfericli constituie forma cea mai caracteristică şi
mai rlispânditli a olliriei CAS şi eli, im ita, se pare, un organ al unui animal (vezică)86
Sfera, c i lindrul şi h iperbo loidul reprezinta formele geometrice fundamentale
întâlnite în ceram i cli 87 La rândul şliu, pântecele determ inli forma caracteristica în
care poate fi încadrat un reci p ient şi, din acest punct de vedere, amfore le kuj awiene
degenerate sunt sferice, întrucât au valoarea diametru l u i maxim mai mare decât cea
a înlilţi m i i 88
·

8 1 Matasa, C., loc. cit. ; Weber, V., op. cit. , p. 1 06 şi 1 6 1 ; Beier, H. -1., op. cit. , p. 1 5; Kokowski,
A. şi Scibior, J., op. cit. , p. 47; Borowska, 8., Bronicki, A., Mazur, G., loc. cit.
82 Matasa, C., loc. cit. ; Behrens, H., op. cit. , p. 1 94; Sulimirski, T., op. cit. , p. 46; Kokowski, A. şi
Scibior, J., loc. cit.; Kosko, A., Langer, J. 1., Szmyt, M., Painted pottery as a symptom of
Tripolye "influence " in the cirele of neolithic Vistula cultures. in BPS. 9 ( The western
border area ofthe Tripolye cu/ture), 2000. p. 286-287.
83 Behrens, H., loc. cit.
84 Sales Meyer, F., Ornamentica. O gramatică a formelor decorative, 11, trad. Florescu, R., Ed.
Meridiane, Bucureşti, 1 988, p. 1 7.
8s Matasa, C., op. cit. , p. 727.
86 Sprockhotl: E . op. cit. p. 1 23 ; Weber. V., op. cit. , p. 1 72; Behrens, H., op. cit. , p. 1 1 8- 1 1 9;
Beier, H. -J., op. cit. , p. 1 6.
87 Sales Meycr, F. op. cit p. 1 79.
88 Ibidem. p. 1 1 3 ; Beier, H. -J., op. cit. , p. 1 5.
.
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Amforele sferice din grupurile vestic şi polonez ale CAS provin din formele
ceramice întâlnite în TBK89 În Kujawia, amforele sferice sunt mai globulare, au
dimensiunile mai mici, patru torţi, baza plata şi tronconism la partea inferioara a
corpu lui. În grupul apusean al CAS, asemenea amfore (die Kuge/amphoren) sunt
apropiate morfologic de cele kujawiene, pe de-o parte, dar şi de "oalele cu gura larga"
(cu gâtui scurt, tronconic, umarul rotunj it şi 4 torţi perforate orizontal), aşa cum se
întâlnesc în Kujawia şi Podolia, pe de alta parte90• Totuşi, nu se poate ignora, ca şi în
CAS din zona Elbei M ijlocii - Saale nu sunt frecvente vasele înalte, înalţimea lor med ie
fiind destul de scăzuta (între 1 50 mm şi 200 mm)91
Elementele amintite impun încadrarea amforelor d e la Mastacan (nr. 4 şi nr. 5)
între "oalele cu gura larga" (der weitmundigen Topi) şi amfora sferica, clasica, d i n
Kuj awia, cu un ind ice al raportului dintre valorile înalţimii şi al diametrului maxim
situat sub cifra 1 (0,89 la vasul nr. 4). De aceea, asemenea recipiente au fost desemnate
drept "amfore kujawiene degenerate" . Analogii bune pentru vasele nr. 4 şi nr. 5 pot fi
gasite în Kujawia, la Szymborze şi W ien iec (tipul I I A l )92 . Amfora nr. 5 are
dimensiunile mici, categorie ceram ica întâlnita şi în alte grupuri sau subgrupuri ale CAS
(Pulawy, Lublin, Podolia, Wolhynia)93
Şi celelalte vase de la M astacan pot fi considerate sfero idale, cu i nd icele
raportu lui dintre valoarea înalţim i i ş i valoarea diametru lui maxim sub c i fra 1 (nr. 6:
0,89; nr. 7: 0,97; nr. 8: 0,89 - 0,94); doar un singur exemplar (nr. 9) poate fi i nclus în
spec ia amforelor înalte cu pântece le oval (ind ice 1 ,02). Forme asemanatoare vaselor
studiate aici se întâlnesc îndeosebi în Kuj awia: la Kykova, pentru vasele cu doua torţi
(nr. 6 şi nr. 8); la M ikolaj k i şi Zlotowo, pentru pahar (nr. 7); la Szlachcin şi, d i n nou
la Zlotowo (tipul 1 8 1 ), pentru vasul înalt cu patru torţi (nr. 9)94 În acelaşi timp, in
TBK, amfora înalta cu 4 torţi a fost o forma ob işnu ita, care a persistat şi în ceramica
CAS din arealul Elba M i locie - Saale, dupa cum o demonstrează şi i nventarul
"cistului " de la Derenburg9

j

89 Weber, V., op. cit. , p. 1 52; Sulimirski, T., op. cit. , p. 39.
Weber, V., op. cit. , p. 1 5 1 , 1 53 şi 1 55; Sulimirski, T., op. cit. , p. 46; Beier, H. -J., op. cit. , p. 1 6.
9 1 Ibidem, p. 1 5 şi fig. 1 81 1 5: cel mai mic vas din regiunea Elbei Mijlocii - Saale a fost găsit la
Barby (Î = 78 mm). La Mastacăn, exemplarul nr. 7 are inăllimea de 72 mm, iar nr. 8
atinge 79 mm.
92 Wislanski, T., op. cit. , p. 1 47, 233 şi fig. 6/38, 691 1 9; Szmyt, M., op. cit. , fig. 4, p. 23 (tipul VBIII).
93 Sul imirski, T., op. cit. , p. 40; Borowska, 8., Bronicki, A., Mazur, G., op. cit. , p. 87.
94 Wislanski, T., op. cit. , p. l 98, 2 1 9 şi fig. 1 21 1 1 . 3 71 1 3, 5411 O; idem, Dalszi ro::woj lud6w
90

neolitycznych. Plemiona kultury amfor kulistych!Further Development of Neolilhic
Peoples. Tribes ofthe Spherical Amphoras Cu/ture, in Hensel, W. şi Wislanski, T. (red.),
Prahistoria ziem polskich, I l, Neolit, Wroclaw - Warszawa - Krak6w - Gdansk, 1 979 (în
continuare, Wislanski, T., 1 979), fig. 1 57/9; Sulimirski, T., op. cit. , p. 43 şi pl. 1 5/5;

potrivit clasificărilor propuse de către Szmyt, M. (op. cit. , in BPS, 8, 1 999), materialele de
la Mastacăn se pot incadra astfel: după formă. vasele aparţin tipurilor kujawiene I I I şi
VBI-11 (p. 22-23, fig. 4) sau categoriilor grupului răsăritean ale aceleiaşi taxonomii,
V BilA = vasul nr. 4 (fig. 381 1 O); VBIA = vasele nr. 6 şi 8 (lig. 37); III A = vasul nr. 7 ( fig.
36/9); VBIA = vasul nr. 9 (fig. 37/7 ).
95 Beier, H. -J., op. cit. , pl. 29/ 1 ; Gilother, K., op. cit fig. 1 1 3.
.•
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Câteva forme specifice CAS din Kujawia, cum sunt străchinile, castroanele şi
vasele mai înalte, cu gura largă, apar destul de rar în arealul său vestic96 , iar la
Mastacăn, ca şi în alte descoperiri simi lare din Moldova, ele lipsesc.
Şi toarta (fig. 8/ 1 ) găsită în afara mormântu lui necesită o discutie, cu toate că nu
reprezintă un material arheologic prea concludent. Ea a apărut într-un nivel arheologic
superior şi ar avea nevoie de o încadrare culturală precisă. Pasta din care este modelată
poate fi într-o anumită măsură edificatoare, întrucât ea nu este proprie CAS, apropiindu-se
mai mult de cea a grupului Horodiştea - Erbiceni. Ca formă, ea poate fi întâln ită în olăria
orizontului Horodiştea - Folteşti/Gorodsk - Usatovo, fără a putea spune mai multe97 Nu
înlăturăm cu totul eventualitatea de a atribui relicva respectivă unui alt context cultural,
mai mult sau mai puţin contemporan cu CAS. Astfel, forma pe care o prezintă banda din
care este �cută toarta, ca şi conturul cavităţii aceste ia, se întâlnesc chiar la câteva
descoperiri tipice pentru CAS ("oala cu gura largă" de la Brambach/Rietzmeck)9s, ca şi în
ceramica subgrupului Lw6w - Opole (Kras6w 1, Kolokolin 1 şi Plancza Wilka)99, din
grupul subcarpatic al Culturii Mormintelor Tumulare, care a avut conexiuni strânse cu
grupul podolic al CAS. Această relaţie poate fi situată cronologic în prima fază aJrupului
CAS din Podolia, caracterizată prin absenţa omamentaţiei �cută cu şnuru l 1
Toate
considerentele de mai sus pot face plauzibilă apartenenta nivelului superior gropii
"cistului" altui facies cultural, doar foarte putin distantat în timp, ori unui nivel de locuire
contemporan, deplasat de-a lul)gul pantei, de la o cotă mai înaltă.
7. 5. 3. 4. Ornamentarea. Ceramica CAS nu se defineşte doar prin formă
(amforă sferică), ci şi prin ornament. Decorul de pe amforele sferice este original şi, se
pare, că el descinde din impresiunile de rogoj ină şi textile în lutul moale
(Binsenkeramik� 101 În principiu, ornamentul are men irea de a accentua mărimea şi
forma vaselor 1 2, însă i nterpretarea sa nu poate exclude, pe lângă intenţia estetică,
semnificatia ritual - rel igioasă. U ltima caracteristică este susţinută şi de faptul, că
destinatia ceram icii CAS pe care a fost aplicat decorul respectiv a fost, mai mult sau
mai puţin, exclusiv funerară. În acest sens, poate simptomatic, trebuie retinut că
ornamentul era plasat numai pe treimea superioară a vasu lui, adică pe gât şi pe umăr1 03
%

Wcbcr, V . . op. cit. , p. 1 57- 1 58 şi 1 72.
D i n u , M., Quelques considerations mr la periode de transition du neolithique i1 l 'âge du
bron::e sur le territoire de la Moldavie, în Dacia, N. S., 1 2, 1 968, p. 1 37- 1 38; idem,
Quelques problemes concernant la periode de transition de l 'eneolithique a l 'epoque du
bronze dans les regions extrakarpa:iques de la Roumanie, în Fil ip. J. (ed.), Actes du Vlf

Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Prague. 21-27
aout 1 966, 1, Praha, 1 970, p. 473; idem, Complexul cultural Horodiştea - Folteşti.
Contribuţia noilor cercetări arheologice la problema perioadei de tranziţie de la eneo/itic
la epoca bronzului din zona estcarpatică a României, Rezumatul tezei de doctorat,

1. Cuza" laşi, laşi, 1 978, p. 4-5, 7-8 şi 1 2- 1 4.
H. -J., op. cit. , pl. 531 1 0.
99 Sulimirski, T., op. cit. , fig. 9/1 , J OI I şi pl. 6/22.
1 00 Ibidem, p. 46-47.
1 0 1 Sprockhofl: E., loc. cit. ; Behrens, H., op. cit. , p. 1 1 9; Beier, 1-1. -J., op. cit. , p. 89 şi nota 23.
1 02 Weber, V., op. cit. , p. 1 50 şi 1 55; Wislanski, T., 1 966, p. 259.
1 01 Sprockhofl: E., loc. cit. : Behrens, H . loc. cit. ; Koblenz, W., Kunst rmd Kunstgewerbe aus der
98

Universitatea ''Al.

Beier,

.

Ur- und Friihgeschichte Sachsens, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. Berlin,
1 975, p. 2 1 ; Beier, H. -J., op. cit. , p. 1 5 şi 25.
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Cât priveşte mesajul ritual - rel igios transmis de ornament, s-au propus câteva
sensuri expl icative destul de interesante şi pentru cazul de faţă: benzile în zigzag ar
reprezenta apa, romburile în alternanţă cu triunghiurile ar semnifica gravid itatea sau
ferti litatea solului 104 ş.a.m.d.
Totodată, se poate sublinia şi faptul că ceramica CAS cunoaşte numai decorul
geometric, organizat în benzi. Se susţine, că cel mai vechi ornament utilizat a fost cel
geometric, care se aplica în diferite modele: bandă, panou (spaţiu închis) şi continuu. Banda
era destinată să închidă sau să separe sectoare şi nu avea '"sus" sau ']os", tendinta sa ducând
doar spre interior şi exterior; ea se realizează prin motive, constituite din linii drepte,
zigzaguri şi reţele (texturi), alcătuite cel mai frecvent din patrulatere şi triunghiuri 105
Pentru crearea ornamentelor de pe ceramica CAS s-au folosit diferite tehnici,
cum au fost inciziile şi impresiunile cu diverse unelte, mai mult sau mai puţin
improvizate, dar şi cu şnurul. Folosirea acestor tehnici este diferenţială în timp: în
Polonia de apus, ornamentele realizate fără şnur aparţin unei categorii ceramice
timpurii, contemporană cu faza Wi6rek a TBK, situaţie asemănătoare cu cea care se
întâ lneşte în grupul vestic, unde tehnica decorativă în care se util iza şnurul apare doar în
ulti mele două grupe cronologice (C-0) 106
Pe de a ltă parte, analizarea benzi lor decorati ve, ca şi a mot ivelor constitut ive, a
condus la surprinderea şi în această direcţie a unor deosebiri geografice în cadrul
ceram icii CAS. Motivele din care sunt alcătuite benzile pot fi s imple ( l i n i i paralele 
verticale, obl ice şi orizontale - ungh i uri, arcuri şi romburi), dar şi combinate,
compuse din motivele elementare am intite (ghirlandă, arcadă, triunghi, zigzag). Dacă,
pe de-o parte, a lternarea constituie aproape o regu lă, pe de alta, situarea unor benzi cu
an u mite motive, doar în unele zone de pe corpul vaselor, se pare că nu a fost deloc
întâmplătoare 107 Astfel, în ceramica grupului vestic al CAS, s-a constatat decorarea
gâtului cu triungh i uri şi romburi, în t imp ce pentru umăr erau rezervate gh irlandele ş i
triu ngh iurile; de asemenea, î n areal u l menţionat, motivele predominante au fost ch iar
cele folosite ş i pe olăria descoperirii de la Mastacăn (ca şi în majoritatea "cisturilor"
grupu lui din Mo ldova), adică "solzi i de peşte" , l i ni uţele, romburi le, triungh i urile ş i
com binaţia romb - triungh i 1 08 Totuşi, nu s e poate omite, că motivele "solzilor d e
0
1 4

Gimbutas, M . , Civili:a(ie şi cultură. Vestigii preistorice in sud-estul european, trad. Paliga, S.,
Ed. Meridiane, Bucureşti, 1 989, p. 79-80 şi 82.
1 05 Sales Meyer, F., op. cii. , p. 33-35, 40-4 1 , 45 şi 1 87.
106
Matasă, C., loc. cii. (cel mult, există imprimări care imilă şnurul); Weber, V., op: cii. , p. 1 881 90; Wislanski, T., 1 966, p. 260; idem, 1 979, p. 267 şi urm. (imprimarea cu şnur se
foloseşte in CAS din vestul Poloniei abia in faza a I II-a); Milller, J., in Milller. J., cu
Becker, C., Bruchhaus, H., Kaiser, E., Nubert, A., Pichler, S., Zabel. M.,
Radiokarbonchronologie - Keramiktechnologie - Osteologie - Anthropologie Raumanalysen. Beitrăge ::um Neo/ithikum und Friihbronzezeil im Mittelelbe - Saale Gebiet, in BerRGK, 80, 1 999 (200 1 ), p. 6 1 .
1 07
SprockhoiT, E., op. cit. , p. 1 25; Behrens, H., op. cit. , p. 1 1 9.
108 Sprockhofl: E., loc. cit. ; Sulimirski, T., op. cit. , p. 42-43 şi 46-47, fig. 2 1 /2, pl. 1 2/3, 7 şi 1 4/5-8;
Weber, V., op. cit., p. 1 87 (motivul '"solzilor de peşte" a tbst preluat de către olăria CAS de
la grupul Bemburg (TBK); Beier, 1-1. -J., op. cit. , p. 26; Achner, H., Weber. J., loc. cit.
Amintim opinia contrarii a lui Weber, V. (op. cit., p. 1 50), care apreciaz.'l drept sporadică
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peşte" sau cel al liniuţelor paralele verticale (pe gât şi pe umăr) se întâlnesc adesea şi
în Kujawia, chiar dacă ele parvin aici într-o etapă mai recentă, în urma contactelor cu
aria vestică a culturii 109
7. 5. 3. 5. Altă categorie ceramică. Descoperitorii "cistului " de la Mastacăn, aşa
cum s-a arătat, ne-au predat şi câteva fragmente ceramice (a-e), care, după cum am
presupus, au aparţinut vaselor distruse de ei (nr. 1 -3). Ele au aplicate benzi decorative,
alcătuite din motive geometrice simple: linii paralele verticale şi şiruri verticale de
unghiuri cu vârfurile în sus. Asemenea motive ornamentale sunt caracteristice pentru
olăria grupului vestic al CAS, de la care au fost preluate de grupul răsăritean 1 10 Pe de
altă parte, cele mai evidente analogii pentru decorul de pe fragmentel.e ceramice
menţionate (fig. 5/ 1 -4 şi 6/2) se întâlnesc în olăria culturii Zlota (Borki, Beszowa,
Dzieslawice, Zlota), deşi, aici, ele apar adesea însoţite de impresiuni rncute cu şnurul 1 1 1
Nu poate fi exclusă prezenţa în acest mormânt a ceramicii de sorginte Zlota, întrucât
cultura respectivă ar corespunde fazei a I l-a a grupului răsăritean al CAS 1 12 O astfel de
posibilitate ar putea da naştere unui important reper de cronologie relativă.
7. 5. 4. Materialul litic. 7. 5. 4. 1. Dalta de sileJC. În ordine, după ceramică, cele
mai răspândite şi caracteristice artefacte din CAS au fost toporul şi dalta de cremene.
Ele nu sunt des întâlnite în alte culturi neolitice (doar în TBK) şi, la fel ca şi olăria, sunt
specifice ritualului funerar al CAS, deoarece apar frecvent în morminte. Această
supoziţie este susţinută de observaţia că, în timp ce restul piesei de la Mastacăn nu are
urme de întrebuinţare, la tăiş şi la cearn, adică în părţile active, se constată deteriorări
intenţionate 1 1 3• Totodată, s-a mai văzut că asemenea vestigii au fost asociate cu functia
de armă şi în majoritatea cazurilor - dar nu totdeauna - cu mormintele de bărbati 1 1 4
După cum am mai precizat, un obiect cotidian poate deveni ofrandă atunci când
prezenta benzilor verticale şi a triunghiurilor de pe umăr, în ccramica grupului apusean.
Motivele formate din triunghiuri cu vârful în jos sau din "solzi de peşte" sunt
covârşitor majoritare pe ceramica neoliticului mijlociu din Brandenburg (cf. Kirsch, E.,
Funde des Millelneolithikums im Land Brandenburg. op. cit.). Vezi şi ornamentele ZO I
sau Z02 1 , Z2 1 4 şi Z25 1 /252, la Szmyt, M. (op. cit. , fig. 5, p. 24).
1 09
Wislanski. T., op. cit. , 1 966, p. 1 3 3 şi 1 38, fig. 1/3-4. 6: 2/ 1 2- 1 3 , 1 7; 5/ 1 8; 1 01 1 - 1 0, 1 4- 1 5. 23.
28, 30; 1 2/ 1 7; 1 3/7, 9- 1 1 ; 1 7/ 1 , 3 ; 1 8/ 1 5 şi 5 1/2.
1 10
Sulimirski, T., op. cit. p. 46; Szmyt. M . op. cit . fig. 5, p. 24 (ornament ZO 1 şi Z042).
1 1 1 Kozlowski. L., t.poka kamienna na wydmach wschodniej c=ftsci wytyny Malopolskiej,
Archiwum nauch antropologicznych, Lw6w - Warszawa, 1 923, pl. X X I I I/6, XXIV/3,
XXIX/ 1 , 4-5, 7, 1 0, 1 7- 1 8.
1 12 Sulimirski, T., op. cit. , p. 93.
1 1 1 Matas!, C., op. cit. , p. 728; Florescu, A. C., K vopros11 o kremnevych toporach v Moldove, în
Dacia, N. S., 3, 1 959, p. 86-9 1 şi 96; Dumitrescu, V., Cu privire la problema lopoarelor
de sile.t din Moldova, in SCIV, 1 2, 1 96 1 , 2, p. 365; idem, K vopros11 o kremnevych
toporach v Moldove, în Dacia, N. S., 5, 1 96 1 , p. 95 şi 1 02; Spinei, V. şi Nistor, M., op.
cit. , p. 623-624 şi 627; Spinei, V., Descoperiri de topoare din silex În Moldova, în
MemAntiq, 3, 1 97 1 , p. I I I ; Foit, G., op. cit. , p. 220 şi fig. 2/2 (mormântul 2).
1 14
Matasă, C., loc. cit. ; Dinu, M., op. cit. , p. 49; Weber, V., op. cit. , p. 1 75; Spinei, V . , op. cit. ,
în MemAntiq, 3, 1 97 1 , p. 1 00; Behrens, H., op. cit. , p. 343 ( mormintele de animale apar
alături de ·'cisturile" cu bărbati); Beier, H. -'J ., op. cit. , p. 64; Bruchhaus, H. şi Neubert.
A., loc. cit.
.
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el este sacrificat, deci ajunge în domeniul sacrului, prin separarea de cel profan; aceasta
se poate realiza prin distrugerea sa, ori, cel puţin, prin intenţia manifestatll de a-i afecta
funcţia sa obişnuită, din viaţa de zi cu zi 1 1 5
Pornindu-se în primul rând de la dimensiuni, s-a propus următoarea schemă de
clasificare a unor astfel de piese: 1 . Topoare, cu lungimea medie de 8 cm - 1 2 cm (cel
mai lung atinge 20 cm). 2. Dălţi, cu lungimi reduse, până la 8 cm (ating şi 1 3 1 6 cm).
Ambele specii au apărut şi laolaltă, alcătuind un posibil set de ustensile 1 1 6 Î n morminte,
amplasarea lor a fost diferenţială: la cap sau la bust era aşezat toporul, iar la picioare,
dalta; în "cist" erau situate spre nord, est şi sud-est 1 1 7 · Examinarea exemplarului de la
Mastacăn, prin prisma celor de mai sus, ne îndreptăţeşte să-I încadrăm totuşi în
categoria dălţi lor, chiar dacă prin lungimea sa poate fi desemnat ca un topor.
Cele două tipuri pomenite au forme asemănlltoare: trapezoidale, cefele plane,
rectangulare în secţiunile transversale, cu patru muchii, tăişurile convexe şi bine ascuţite,
şlefuite cu grij ă pe toate laturile 1 18 Î n mod cert, originea lor trebuie cllutată în culturile
neolitice din nordul şi centrul Europei, acolo unde au apărut adeseori. De aceea, nu trebuie
să surprindă că, în general, se admite preluarea lor de către CAS din TBK 1 1 9
În lipsa unor analize petrografice pertinente este greu să te pronunţi asupra
provenienţei silexului din care a fost tăiatll dalta de la Mastaclln. Cât priveşte originea
silexului, s-au propus diferite centre de exploatare şi prelucrare, ba, chiar s-a avansat şi
ipoteza ''comercializării" acestei materii prime de câtre purtătorii CAS 1 20 Silexului opac,
albicios şi cu nuanţe vineţii - albăstrui i-a fost atribuită o sorginte localll 1 2 1 , deşi nu-i trebuie
respinsă şi o obârşie mai nordică, de pe ţărmurile Mecklenburgului sau din insula RUgen 122 •
Ca formă şi dimensiuni, dalta publicată acum se aseamănă în mare măsură cu
unele exemplare nordice, atât din grupul Bestrup (mormântul 2 de la "Risheg" ,
-

1 15

1 16

Mauss, M., Hubert, H., op. cit. , p. 29 şi 49-56.
Beicr, 1-1. -J., op. cit. , p. 3 1 -32; Czebreszuk, J., Schylek neolitu i poczatki epoki bra=u w strejie
poludniowe - =achodniobaltyskiej (III i poczatki 11 tys. przed. Chr.). Alternatywny model
kultury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Archeologia nr. 46, Poznan, 200 1 , p. 262

(despre "pachetul cultural" utilizat funerar).
1. K., Megaliticni pochovannja na zachidnomu Podi/li, Kiiv, 1 957,
p. 1 0 (mormântul de la Hlibi<!ok); Dinu, M., op. cit. in Dacia, N. S., 4, 1 960, p. 93 şi 95
(mormântul 2 de la Dolheştii Mari); idem, loc. cit. , în ArhMold. 1 , 1 96 1 ; Spinei, V şi
Nistor, M., op. cit. , p. 633; Kokowski, A. şi Scibior, J., op. cit. , p. 40 (Sahryn Hrubiesz6w şi mormântul V I I I de la Sandomierz).
l i S Wcbcr, V .. op. cit. , p. 1 62 şi 1 64- 1 65: Spinci, V . Einige Betrachtungen iiber ăneolitische
Feuersteinbeile in der Moldau, in Dacia, N. S., 1 4, 1 970, p. 42; idem, op. cit. , in
MemAntiq, 3, 1 97 1 , p. 1 1 4; Beier, H. -J., op. cit. , p. 32.
1 19
Nosek, Ş., Kultura amfor kulistych w Polsce, l, Wroclaw - Warszawa - Krak6w, 1 967, p. 380384; Spinei, V., op. cit. , in Dacia, N. S., 1 4, 1 970, p. 34, 40 şi urm., 46; idem, op. cit. , in
MemAntiq, 3, 1 97 1 , p. I I I , 1 1 6 şi 1 1 9.
1 2° Florescu, A. C., op. cit., p. 95 şi nota 65; Sulimirski, T., op. cit. , p. 60.
1 2 1 Florescu, A. C., op. cit. , p. 79 şi urrn.; Spinei, V., op. cit. , p. 93.
1 22 Weber, V., op. cit., p. 1 63-164 şi 1 85 (in Kujawia, dar şi intre Vistula şi Bug, apar topoare
confectionate din cremene bandată); Wislaliski, T., 1 966, p. 258; Spinei, V., op. cit. , in
MemAntiq, 3, 1 9 7 1 , p. 1 00; Behrens, H., op. cit. , p. I I O; Sulimirski, T., op. cit. , p. 46 şi 49.
1 17

Ibidem, p. 64; Sve�nikov,

.

.
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Kjolokegârd - Hallund; Gjerri ld) 1 23 , cât şi din grupul apusean al CAS (Cossebaude,
Ristedt, Ampfurth, Sargstedt, Hohe Mark - Dessau - Klein - Ki.ihnau, Kornitz. Wol fen,
Zauschwitz etc.) 1 24 sau din Kujawia (Wola Bachorna, Kuczyna) 1 25
7. 5. 4. 2. Lama de silex. Şi în alte "cisturi" din Moldova s-au găsit lame de
cremene, de culoare cenuşie sau neagră (Basarabi - Preuţeşti, Dolheştii Mari, Piatra
Neamţ) 1 26 De obicei, asemenea vestigii apar chiar în mormânt, alături de defunct. Deşi
nu lipsesc cu totul, prezenţa lor este sporadică în grupul vestic al CAS, în vreme ce, în
grupul răsăritean, lamele de silex, poate şi în urma contactelor cu TBK, sunt o prezenţă
comună, aşa cum reiese şi din compararea piesei analizate cu o alta, similară, găsită într
un astfel de mediu, la Zawichost, în sud-estul Poloniei 1 27
Cremenea neagră, fumurie, după cum este şi cea din care a fost tăiată lama de la
Mastacăn, se găseşte pe Bugul de Nord, într-o regiune în care s-au ivit brusc, după
sosirea aici a purtătorilor CAS, numeroase ateliere de prelucrare a silexului 1 2 8
După cum s-a presupus, se pare că şi lamele de cremene suprinse în mormintele
CAS au avut o semnificaţie rituală (producerea focului ?) 1 29 lată şi câteva din analogiile
pe care le propunem pentru piesa publ icată acum: Basarabi - Preuţeşti, Dolheştii Mari,
Piatra Neamţ, toate din Moldova, I-leidberg şi Prosigk, din grupul apusean al CAS 1 30
8. Consideraţii arheologice şi istorice. Analiza întreprinsă asupra descoperirii de
la Mastacăn nu ar fi completă flră plasarea sa intr-un context cronologic şi geografic. De
la o asemenea examinare se pot aştepta explicaţii satisflcătoare despre situarea în timp şi
spaţiu a mormântului publicat acum, dar şi asupra grupului de "cisturi" căruia îi aparţine.
8. 1 . Paleohabitatul. CAS a fost identificată în diferite regiuni ale Europei
Centrale şi Răsăritene. Principalele sale arealuri de locuire au fost în vest (Elba Mij locie
- Saale, Brandenburg, Mecklenburg, Althmark, Vorpommern), în Polonia (Pomorze,
Kujawia, Polonia Mare) şi în răsărit (Podolia, Wolhynia), cărora li se adaugă m ici
grupuri sau subgrupuri de tranziţie (etape ale migraţiei ?), ori periferice (Pulawy,
Hrubiesz6w, "moldovenesc" ş. a.). Spaţiul în care a luat naştere, s-a dezvoltat şi s-a
răspândit CAS înflţişează un habitat asemănător, lipsit de lanţuri muntoase - dar situat
în preajma acestor forme de relief - cu o reţea hidrografică deasă şi acoperit cu o
vegetaţie bogată, lucruri care nu par a fi întâmplătoare.
123

Ebbesen, K., op. cit. , p. 30, fig. 27 şi p. 36, fig. 3 1 .
Weber, V., op. cit. , p. 1 65 şi fig. 1 5/2; Behrens, H., op. cit. , fig. 47/h şi 5 1 /a; Beier, H . -J., op.
cit. , p l . 7/ 1 0. 1 6/26, 28/2, 48/27 şi 82/2.
125 Wislanski, T., 1 96�. p. 1 34, fig. 1 / 1 şi p. 2 1 8, fig. 55/1 1 .
1 26 Matasll, C., op. cit. , p. 728 şi fig. 8/6; Dinu. M., op. cit. , în Materiale. 6. 1 959. p. 93
(mormântul 1 ): Spinei. V. şi Nistor, M . . op. cit. , p. 624.
127
Wcbcr. V . . op. cit. , p. 1 65: Sulimirski. T.. op. cit. . p. 43; Beier, H. J op. cit. , p. 32.
m Sulimirski, T., op. cit.. p. 59-60; Spinei, V., op. cit. , în MemAntiq, 3, 1 97 1 , p. 1 0 1 ; S zmyt , M.,
Budzi szewski, J., Flint working of the south - eastern group of the Funne/ Beaker
124

-

.,

Cu/ture: exemplary reception ofcha/colithic socio-economic patterns of the Pontic zone,

in BPS, 9, 2000, p. 265 şi fig. 5/N.
1 29 Spinei, V. şi Nistor, M., op. cit., p. 623.
130 Ibidem; Păunescu, A., Evoluţia unellelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul
României, Ed. Academiei, Bucureşti, 1 970, fig. 4 1 17 (gratoar); Beier, H. -J., op. cit. , p l.
1 /9 şi 42/68.
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Influenta mediului asupra evoluţiei umanităţii a fost variată în diferite epoci
istorice. Î nsă, cunoaşterea relaţiilor ecologice din preistorie este îngreunată de
complexitatea sub care ni se în�ţişează acestea. Ansamblul pe care î! constituie
interacţiunea om - mediu are economicul drept fundament, întrucât ţelul principal al
oricărei producţii umane îl reprezintă asigurarea existenţei, care se face prin exploatarea
resurselor anorganice şi ale biotopului. Din toate acestea decurg şi formele de
economie, care înrâuresc sectoarele principale ale culturii materiale 1 3 1
Este ştiut, că după ultima glaciaţiune (WUrm - Wechsel, Wisconsin, c. 1 O 000
ani) a existat primul optimum climatic (5 000 - 3 000 a. Chr.), cu o temperatură medie
anuală în Europa mai ridicată cu 2° C - 3 ° C decât actualmente 1 3 2 • Trebuie totuşi ţinut
seamă de faptul că evoluţia climatului nu a fost uniliniară şi uniformă, ea urmând o
ciclicitate de aproximativ 2 500 de ani, ceea ce explică o a doua expansiune glacială din
Holocenul Superior (între 3 300 şi 2 400 a. Chr.)1 33 , care corespunde fazelor
Atlantică/Aithitermal (5 500 - 2 500 a. Chr.) şi Subboreală (2 500 - 800 a. Chr.)1 34
În Europa, spre stărşitul optimului climatic, faza Atlantică s-a caracterizat printr-o
temperatură medie anuală ridicată, dar şi printr-o umiditate sporită, însoţită de o
expansiune maximă a pădurii (între 3 500 - 3 000 a. Chr.)11 5 Astfel, la rândul lor,
oscilaţiile climatice au determinat modificări ritmice şi profunde ale vegetaţiei, mai cu
seamă ale fondului păduros, care nu a rămas imuabii1J6 Dacă după 6 000 a. Chr. a
început retragerea ulmului, în faza Atlantică au avut loc expansiuni alternative, când ale
pădurii de fag, când ale celei de stejar (Eichenmischwald - Zeit) I J7 Lanţul de reacţii
derivat din fluctuaţiile climatice, cu toate că nu întruneşte acordul tuturor cercetătorilor,
se pare că a continuat şi mai recent, când se consideră că a început declinul pădurii
(umiditate crescândă, aciditicarea solului, lărgirea ariei ocupată de mlaştini), databil în
aceeaşi perioadă când a cunoscut maxima sa întindere (3 500 - 3 000 a. Chr). Procesul
se va prelungi mult timp (până la 2 600 - 1 600 a. Chr.), în cursul unor osci laţii
climatice ciclice, cu o durată de aproximativ 200 de ani iJS. Celor de mai sus l i se pot
I J I Mania, D. şi PreuB, J., Zu Methoden und Problemen okologischer Untersuchungen in der Ur
und Friihgeschichte, în PreuB, J . (ed.), op. cit., p. 48.
1 32 Drăgan, J. C., Airinei, Ş., Geoc/imate and History, Ed. Nagard. Roma, 1 987, p. 1 94:
Dolukhanov, P. M., The neolithic with a human face or dividing lines in neo/ithic
Europe?, în BPS, 5 (Beyond balkanization), 1 998, p. 1 3 .

m
114

1 3�

1 36

137
ils

Ibidem.

Mania, D. şi PreuB, J., op. cit. , p. 1 2.
Drăgan, J. C., Airinei, Ş., op. cit. ,

p. 202; Todorova, H., Probleme der Umwell der
prăhistorischen Kulturen zwischen 7 non und /00 V. Chr. , în Hll nsel, 8. şi Machnik, J.
(ed.), op. cit. , p . 66-68.
Pop, E., Mlaştinile de turbă din Republica Populară Romină, Ed. Academiei, Bucureşti, 1 960,
p. 9 1 ; Drăgan, J. C., Airinci, Ş., op. cit. , p. 1 99 şi 20 1 ; Kiistcr, H., Sieben Phasen der
Nutzung mitteleuropăischer Wălder, în Alt - 71liiringen. 30. 1 996, p. 64; Szmyt. M., op.
cit. , p. 1 92, nota 34.
Ibidem. p. 58 şi 65: frics - Knoblach, J., Ce/tic fleld !'J) •steme bei Dorchester fDorset.
Eng/and), în BerRGK. 80. 1 999 (200 1 ), p. 235.
Drăgan, J . C., Airinci, Ş., op. cit. , p. 1 95, 1 99, 20 1 şi 204: Will is, K. J . , Land degrada/ion in
the Balkans: variations in time and space, în van der Leeuw. .S. (ed.), L 'homme el la
degradation de 1 'environnement, Actes des XJ!" Rencontres lnlernationales d 'Archeologie
el d 'Hisloire d 'Antibes, 20-21-22 octobre 1994, Ed. APDCA - Sophia Antipol is, 1 995, p.
1 69: KOster, H., loc. cit.; Dolukhanov, P. M., op. cit. , p. 1 5.
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alătura, după cum insistă unii specialişti, schimbările de natură antropogenă, deşi,
potnv1t opiniei mele, acestea nu pot fi generalizate, suprafeţe uriaşe de păduri din
Europa Centrală şi Răsăriteană fi ind nelocuite în acele vremuri 139• Datele deţinute
pentru Podişul Central Moldovenesc indică, chiar pentru începutul mileniului I l p. Chr.,
o ocupare de către păduri, echivalentă cu 75% din suprafaţa totală 1 40 Î n acest caz, se
poate admite că, doar transforrnările climatice au condus, în Subborealul vechi (pe la
3.000 a. Chr.), când se revine la o climă mai rece şi mai uscată, la modificări ale
vegetaţiei, prin restrângerea teritoriului acoperit de Răduri şi lărgirea, în schimb, a
arealurilor cu luminişuri, poieni, silvostepă şi ierbacee1 1 .
După cum am relevat în momentul potrivit, condiţiile de vieţuire umană nu pot fi
analizate decât în strânsă conexiune cu mediul geografic (îndeosebi rel ieful, fondul
anorganic şi clima) şi cel biologic (floră şi faună) 142 Resursele pădurii au fost şi au
rămas încă destul de favorabile activităţilor umane: materiale de construcţii, materii
prime (fibre, potasiu, izolanţi, îmbrăcăminte, încălţăminte, smoală, gudron, răşini etc.),
arme, unelte, podoabe şi, mai cu seamă, hrană pentru oameni şi animale 1 4 3 De aceea,
comunităţile preistorice au găsit cele mai potrivite modalităţi de existenţă în zonele de
graniţă dintre pădure şi stepă/tundră, pădurea propriu-zisă rămânând nelocuită 1 44
Din punct de vedere geografic, aria în care s-a ivit mormântul de la Mastacăn
aparţine Depresiunii Cracău - B istriţa/Roznov, unde "ulucul" subcarpatic, spre vest,
ajunge în vecinătate directă cu lanţul muntos al Tarcăului. Lungimea depresiunii este de
aproximativ 50 km şi se caracterizează, chiar şi astăzi, prin bogate resurse: reţea
hidrografică densă, piatră (gresia de Tarcău/Kiiwa), sare. soiuri brune (podzolice),
păduri de foioase şi de subetaj a fagului, cu o faună variată şi specifică 145 Mai mult ca
sigur, in perioada corespunzătoare sosirii în acest spaţiu a purtătorilor CAS, pădurea
preistorica era mult mai întinsă şi mai deasă, iar fauna mai îmbelşugată şi cu mult mai
multe specii decât astăzi.
Oricum, din cele expuse până acum se poate reţine că, spre 3 .000 a. Chr.,
schimbările climatice au provocat modificări însemnate în habitatul Europei, inclusiv al
zonei care mă interesează, ceea ce constituie un important punct de referinţă şi pentru
cercetarea prezentă.
J J9
0

14
1

4

1

1 �2
1 43

���

1"�

Schwantes, G., op. cit. , p. 79; Willis, K. J., loc. cit. : KUster, 1-1., op. cit. , p. 65.
lonită, 1., Accelerarea degradării terenului din Podişul Moldovei. in Studii şi cercetări de
geograjie, 45-46, 1 998- 1 999, p. 39.
Î n vremea când este atestată CAS, polenul de pădure din tinutul Elbei Mij locii - Saale nu
depăşeşte 50% (cf Behrens, 1-1., op. cit. , p. 1 82).
Brudiu. M., Le rapport entre la speciflcite geographique el le processus indo-europeen, in
lnteracademica, 2-3, Bucureşti, 200 1 , p. 80-86.
Behrens. 1-1., loc. cit. ; Drăgan, J. C., Airinei, Ş., op. cit. , p. 40; Willerding, 1-1 . , Zur
Waldnwzung vom Neolithikum bis in die Neuezeit, in Alt - Thiiringen, 30, 1 996, p. 1 3 şi
23; Bemecke, N .. Archăozoologische Befunde =ur Waldnutzung in Mittefeuropa in
fdihgeschichtficher Zeii, in acelaşi volum, p. 1 03- 1 08; Udrescu, M., Bejenaru, L.. 1-lrişcu,
C., Introducere in arheo=oologie, Ed. Carson, laşi, 1 999. p. 1 8- 1 9.
Schwantes, G . . op. cit. , p. 80; Behrens. I l., op. cit. , p. 206.
David. M.. Refiejitl Regiunei subcwpatice din districtele Neamţ şi Bacciu (evoluţia sa
morfologică). Socec & Co., S. A., Bucureşti, 1 932, p. 46-47 şi 1!5; Bojoi. 1., !chim, 1.,
Judeţul Neamţ, Ed. Academiei, Bucureşti, 1 974, p. 23. 3 1 -32, 38. 6 1 , 65 şi 67.
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Fig. 1 5 - Cartarea descoperirilor sigure de morminte aparţinând CAS
din microzona centrală subcarpatică şi a Podişului Moldovenesc: 1 ,
Mastacăn; 2, Deleni-Piatra Şoimului (Calu); 3, Brăşăuţi (Cut) ; 4 , Piatra .
!
Neamţ; 5, Şerbeşti; 6, Bârgăuani; 7, Oniceni; 8 , Băceşti.
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8. 2. Paleoeconomia. Descoperirile aparţinând CAS arată ca purtătorii ei
preferau nu atât zonele colinare, de podiş sau vaile înalte din preajma lanţurilor
muntoase, cât cele cu un anumit gen de soiuri (brune sau roşcate) şi cu o vegetaţie
bogată, situate în preajma pădurilor amestecate de foioase sau a pădurilor amestecate de
munte 1 46 Deci, ceea ce se pare că-i atrăgea nu era un anumit relief, ci, mai degrabă, un
anumit habitat, cu un potenţial economic special. i n acelaşi timp, se cuvine a fi
subliniat, că grupul ''moldovenesc" nu s-a abătut de la această normă, cu toate că unii
cercetători au susţinut aşezarea populaţiei CAS "pe pământurile cele mai fertile", fapt,
care ar dovedi •·caracterul agricol şi relativ stabil" al comunităţilor respective 1 .17
Puţinele şi firavele aşezări identificate până acum indică doar existenţa unor
locuiri temporare, chiar sezoniere, ceea ce a îndreptăţit calificarea, ca semi-nomazi sau
chiar nomazi, a purtătorilor CAS 1 4 8 • De aceea, principalele date paleoeconomice nu au
putut proveni decât de la complexele funerare. Examinarea ofrandelor, a scheletelor de
la animalele îngropate, ca şi a altor obiecte din morminte, la care se adaugă şi
informaţiile furnizate de studierea solului şi polenului, deşi utile cercetării, nu au reuşit
totdeauna să asigure gradul de acurateţe necesar unor demonstraţii indubitabile. Astfel,
se admite că estimarile paleoecologice au o precizie relativa şi sunt în măsură să
producă rezultate oarecum credibile doar în analizele pentru perioadele mai lungi 1 49
Dovezile obţinute pe cale arheologică, privitoare la economia CAS, sunt
insuficiente şi disparate. Totuşi, pornind de la acelea care sunt, se consideră că purtătorii
acestei culturi aveau o agricultură· limitată (!?), dar erau şi crescători de animale
(bovine, cai, porci, oi, capre ş. a.), cu o transhumanţă relativă; ca ocupaţii secundare se
amintesc vânatoarea, pescuitul, culegerea şi chiar comerţul (cu ambră şi silex) 1 50
Existenţa unor îndeletniciri agricole la comunităţile CAS nu este susţinută de
prea multe argumente serioase. Se semnalează doar prezenţa unor cereale "neprecizate"
în arealul vestic, ca şi a unei presupuse pietre de râşniţa în mormântul de la Piatra
Neamţ; mai mult, complexele arheologice corespunzatoare nu au dat la iveală unelte
agricole şi nici gropi de provizii 1 5 1 ! Totodată, de mai mult timp s-a fl1cut remarca, că
purtătorii CAS (grupul apusean) se aşezau numai în regiuni le cu sol brun de pădure. Era
o pădure cu un potenţial consistent de hrană pentru oameni şi animale, formată din
stejari, amestecaţi cu ulmi, tei, alunişuri şi, ocazional, cu fagi şi pomi sălbatici fructiferi.
Î n schimb, în acelaşi areal, dar pe un sol diferit, puteau coexista grupuri culturale
contemporane, cum a fost grupul Mansfeld ("şnurceramic"), aşezat la vest de Saale, pe
un teren uscat, cu pământ negru şi vegetaţie de stepa, unde nu sunt atestate monumente

1 46 Dinu, M., op. cit., p. 2 1 9; Weber, V., op. cit. , p. 1 80- 1 8 1 ; Mania, D. şi PreuB, J., op. cit. , p. 23,
tab. 4 şi fig. 6; Dumitrescu, V., Vulpe, A., Dacia inainte de Dromichete, Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1 988, p. 54.
·
147
Dinu, M., op. cit. , în ArhMold, l , 1 960, p. 58.
148 Ibidem, p. 56-57; Weber, V., op. cit. , p. 1 78- 1 79; Gimbutas, M., op. cit. , p. 22 1 ; Szmyt, M .
op. cit. , în BPS, 8, 1 999, p. 1 90.
1 4 9 Udrescu, M., Bejenaru, L., Hrişcu, C., op. cit., p. 20.
1 �0 Dinu. M., op. cit. , p. 56-58; Weber, V., loc. cit. ; Behrens, H., op. cit. , p. 1 2 1 , 1 82- 1 84 şi 1 861 9 1 ; Sul imirski, T., op. cit. , p. 40 şi 60; Beier, H., op. cit. , p. 86; Gimbutas, M., loc. cit.
1 5 1 Matasă, C., op. cit. , p. 729; Dinu, M., op. cit. , p. 58; Behrcns, H., op. cit. , p. 1 86; Gimbutas,
M., loc. cit.
.
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CAS. Se poate deduce, că grupul Mansfeld avea o altă formă de economie, aşa că era
posibil, ca in aceeaşi regiune şi în aceeaşi vreme, grupe culturale deosebite, cu diferite
tipuri de economie, să coexiste mai mult sau mai puţin paşnic. Şi în alte zone s-a
observat că purtătorii CAS nu locuiesc sin�uri într-un areal determinat, ci, totdeauna,
laolaltă cu alte grupuri culturale învecinate 1 2 • Constatarea Bcută în acest caz poate fi o
bună explicaţie pentru dificultăţile întâmpinate in elaborarea unor paralelisme culturale.
Şi la grupul răsăritean al CAS se poate semnala existenta unui fenomen
simi lar. Teritoriul acestui grup arată că purtătorii CAS nu pătrund niciodată in spaţiul
ocupat de ''Cultura mormintelor tumulare subcarpatice" ; de altfel, până acum, nici în
cadru l acestei culturi nu s-au identificat aşezări, iar monumentele sale (tumulii) au
apărut doar in ţinuturile impădurite. Se poate presupune, că cele două populaţi i, deşi
aparent aveau aceleaşi preferinţe de habitat - din motive economice, bineînţeles - şi-au
partajat teritoriul prin convenţii respectate cu stricteţe, probabil, potrivit cu
deosebirile existente chiar în ansamblul unui peisaj păduros (cu o faună speci fica) şi
pentru care manifestau o anume preferinţă 1 53
De asemenea, trebuie amintit că, ţinând seama de predilecţia aratata pentru
habitatul păduros, s-a mai susţinut că ocupaţia principala a triburilor CAS ar fi fost
creşterea animalelor în păduri 1 54 !
Însă, corelarea tuturor informaţiilor înfhţişate până acum indreapta cautarea unui
raspuns în o altă direcţie, deşi nu prea îndepărtată. În acest scop, socot util sa reiau, chiar
succint, unele date despre CAS care îmi stau la îndemână: stabilirea în preajma regiunilor
păduroase, cu sol specific (brun), care erau nelocuite sau cunoşteau doar un mod de viaţă
mezolitic sau paraneolitic; lipsa aşezărilor de durată 1 55 ; predominarea mormintelor de
bărbaţi, însoţiţi de arme de luptă sau de vânătoare ("dalta" putea fi un foarte bun topor de
aruncat) şi pandantive din colţi de mistret sau de urs (în grupul răsăritean) 1 56 Vânatoarea
şi culegerea, ca ocupaţii principale ale purtatorilor CAS, au fost de mult timp presupuse şi
toate cele expuse până aici vin să sprij ine această supoziţie 1 57
Unele animale salbatice au o toleranţă ecologică limitată, care se întâlneşte doar în
anumite biotopuri (stenobionte). Purtătorii CAS, probabil, urmăreau mai ales un anume
gen de vânat. Oasele de bovine şi porcine găsite ca ofrande sau chiar in morminte separate
pot constitui un argument în sprij inul ipotezei ca îndeletnicirea de bază era creşterea
animalelor. De fapt, separarea lui Bos primigenius de Bos taurus sau a lui Bos primigenius
de Bison bonatus sunt operaţii foarte dificile pentru specialişti, deoarece nu există criterii
morfologice, iar dimensiunile nu pot fi de mare ajutor. Constatarea este valabilă şi în ceea
ce priveşte cuplul porc s!llbatic - porc domesticiSB. Aşa încât, se poate prezuma că
purtătorii CAS se ocupau mai ales cu vânătoarea, în care un anumit animal deţinea rolul
1 �2

Weber, V . . op. cit. , p. 1 80- 1 8 1 , 1 83- 1 84 şi 1 9 1 .
Sulimirski. T., op. cit. p. 36 şi 53.
1 54
Nosek, Ş., op. cit. , p. 4 1 0-4 1 4; Cucoş, Ş., op. cit., p. 1 49.
���
Sulimirski. T., op. cit. , p. 60; Kokowski, A. şi Scibior, J op. cit. , p. 47.
1 �6
Sve�nikov. 1. K., op. cit. , p. 1 3.
1 5 7 Schwantes, G., op. cit., p. 82.
1�8 Udrcscu, M., Bejenaru, L., Hrişcu, C., op. cit. , p. 20, 62-64 şi 83-84; informat i i de la domnul
prof. univ. dr. Sergiu Haimov1ci. căruia îi multumim călduros.
1�J
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princ1pal (bourul ? zimbrul ?) şi în acest scop căutau şi se h�s�a�'lu în nişe ecologice
specifice. Este de crezut, eli şi cei care au ajuns Ia răsărit de Carpaţi au găsit aici un
asemenea gen de peisaj, în care se afla şi puteau vâna animalul sălbatic preferat.
Din cauze multiple, de-a lungul neoliticului, comunităţi întârziate de vânători
mezolitici au putut persista mult timp în întinsele spaţi i îrr.pădurite ale Europei nordice,
centrale şi răsăritene, unde agricultura întâlnea condiţii mat putin propice În acest areal,
se pare că s-a infiripat un aşa-zis neolitic de pădure, îr. car� olăria, ca şi alte inovaţii
minore, tehnice şi culturale, corespunzătoare unor modele n�olitice, au fost adoptate
selectiv, fără a putea altera un mod de viaţă fondat pe strat.:gii de culegere a hranei,
similare in mare parte cu cele ale mezoliticului anterior (paleofaunistic, animalele
domestice reprezinta într-un asemenea mediu între 7%, :a c i , şi i 4%; la bovine). De
ilsemenea, se poate reţine că teritoriul amintit nu a cunoscut o r:'e. ·sitatea demografică
ridicată, ba, în unele cazuri, se pare di era complet l��loc:.:it. Aşt:zările sărăcăcioase şi
puţin numeroase, explorate până acum, ca şi surprinderea c.nor materiale ceramice tipice
CAS în sânul altor staţiuni ale unor grupuri culturale Îl!vccinate, au determinat pe unii
studioşi să susţină, că purtătorii acestei culturi sau, cel puţin, femeile acestei populaţii se
stabileau în aglomerările unor colectivităţi apropiate, deşi deosebite cultural 1 59 În
acelaşi timp, condiţiile grele de existenţă şi lupta continuă cu animalele vânate au creat
indivizilor o psihologie proprie - de permanentă alertă, cu grad ridicat de acceptare a
unei stări de violenţă şi conflict/război - în care rolul bărbatului în societate se situa pe
un palier superior. De aici provenea şi conştiinţa unei superiorităţi, întâi de ocupaţie şi,
apoi, de clan, care a condus atât la o distanţare şi izolare de alte grupuri - agricole,
sedentare şi paşnice - cât şi la conservatorism, reflectat de indelungata menţinere a unor
tradiţii vizibile îndeosebi în practicile funerare, chiar atunci când se aflau la o mare
d istanţă de zona originară (peste 1 500/1 000 km între Elba M ij locie - Saale/Kujawia şi
grupul "moldovenesc") 160• Doar în acest fel se explică de ce s-a putut presupune că, pe
lângă alte îndeletniciri, purtătorii CAS ar fi fost şi comercianţi, războinici, jefuitori, ori
cuceritori, care au supus în m igratia lor populaţiile întâlnite 1 6 1 Se poate remarca, că in
toate cele de mai sus recunoaştem caracteristici proprii şi altor nomazi contemporani,
chiar dacă aceştia erau mai cu seamă păstori, crescători de animale.
8. 3. Conexiuni şi cronologie. Există o veche dispută privind originea şi
teritoriul din care a pornit migrarea elementelor CAS: dinspre apus spre răsărit sau
invers. De asemenea, anterioritatea grupului polonez, comparativ cu grupul de la apus
de Oder, a constituit obiectul altei controverse ştiinţifice.
8. 3. 1 . Relaţii culturale şi cronologie relativă. Apariţia şi dezvoltarea CAS a
avut loc în ariile periferice ale "Culturii paharelor in formă de pâlnie"
( Trichterbecherkultur
TBK), poate şi ca urmare a unei schimbări climatice 162•
=

1 59

1 60
161
162

Sulimirski, T., op. cit. , p. 60; Beier, H . - 1., op. cit. , p. 86; Dolukhanov, P. M., op. cit. , p. 13 şi
1 7; Timofeev, V. 1., The east - west relations in the late meso/ithic and neolithic in the
Balti,· region, in BPS, 5, 1 998, p. 44 - 58: Szmyt. M., op. cit p. 89-90 (grupuri parp- sau

subneolitice ) .
Sulimirski, T., op cit. , p. 92; Beier, H. -J., op. cit. , p. 87.
Sulimirski. T., op. cit. , p. 5 1 şi 92.
Beier, H. -J., op. cit., p. 84-85 şi 87.
.
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Cultural şi cronologic s-a demonstrat că grupul polonez are monumentele cele mai
arhaice, a avut durata cea mai lungă şi este cel mai mare 1 63 Î n cadrul său au fost
delimitate mai multe faze, în olăria primelor două nefiind cunoscut ornamentul cu şnur,
aşa cum se întâmplă la ultimele două faze. De asemenea, s-a precizat că cel mai vechi
grup CAS (nord-vestul Poloniei) a fost contemporan cu faza Wi6rek a TBK, în timp ce
decorul imprimat cu şnurul a apărut din faza a II I-a şi a continuat în cea de-a patra.
Monumentele CAS din această zonă încep să dispară înainte de faza a doua a ceramicii
şnurate (Unetyce/Aunjetitz) 1 64•
Grupul de la vest de Oder este mai bine cunoscut. Pentru început s-a propus
succesiunea culturală Baalberg!Salzmilnde - Walternienburg!Bernburg!Havel, în care
ultimele două grupe (TBK târziu) sunt paralele cu CAS. Pe de altă parte, s-a constatat că
CAS a fost contemporană şi a convieţuit în acelaşi areal cu fazele timpurii ale culturi i cu
ceramică decorată cu şnurul (grupurile Mansfeld şi Sch5nfeld), după care se va succeda
"Cultura paharelor în formă de clopot" (Giockenbecherkultur = GBK) şi Aunjetitz 1 65
Cei mai mulţi dintre cercetătorii grupului vestic al CAS sunt de acord asupra
intervalului scurt de timp în care s-a manifestat (3-4 generaţii, aproximativ 200 de ani),
spre deosebire de celelalte arii în care a fost atestată această cultură 1 66 Dar, astfel se
neglijează observaţia despre paralelismul şi coabitarea CAS cu alte grupuri culturale în
acelaşi areal. O aculturaţie rapidă şi profundă a fost posibilă, însă s-ar putea ca viitorul
să aducă surprize neaşteptate, în sensul posibilităţii persistenţei CAS în zone izolate,
chiar în etape cronologice mai recente decât se acceptă în prezent. Î n acelaşi timp, se
poate admite că nu numai aculturaţia a constituit cauza dezintegrării rapide a grupului
apusean, ci şi o emigrare substanţială. Pe de altă parte, după cum vom vedea, datele
cronologiei absolute susţin o durată mai mare pentru existenţa acestui grup.
Din aria de origine, situată aproximativ între Vistula şi Elba, s-a declanşat roirea
diverselor grupuri de purtători ai CAS, în perioade şi cu dimensiuni diferite. Cele de
mai sus pot constitui o explicaţie pentru deosebirile constatate între aspectele locale, dar
şi pentru conexiunile şi înrâuririle reciproce cu alte grupuri culturale. M igraţiile s-au
destlşurat atât spre nord, cât şi spre sud sau vest, însă, doar spre răsărit au dat naştere la
un grup distinct, cu o consistenţă şi cu o durată mai mare. Grupul răsăritean nu
reprezintă o apariţie inexplicabilă, bruscă şi izolată, întrucât o serie de subgrupuri şi
163

Weber, V., op. cit. , p. 1 89; Bchrens, H., op. cit. , p. 1 24; Szmyt, M .. op. cit.. în Hfinse1, B. şi
Machnik, J., op. cit. , p. 228, fig. 7; Czebreszuk, J., Zur Chronologie des Obergangs vom
Neolithikum zur Bronzezeit im siidwest/ichen Ostseeraum. în Offa. 56 (Festschrifl 0/e
Harck), 1 999, p. 240, fig. 1 .
1 64 Wislanski, T., 1 966, p. 1 60-26 1 ; idem, op. cit. , în Hensel, W. şi Wislanski, T. (ed.), op. cit. , p.
264-277; Kokowski, A. şi Scibior, J., op. cit. , p. 47.
1 65 Fischer, U., Ober Nachbestattungen in Neo/ithikum von Sachsen - Thiiringen, în Festschrifl
Romisch - Germanischen Zenlralmuseum Mainz, 3, 1 953, p. 1 75; Weber, V., op. cit. , p.
1 87- 1 90; Behrens, H., op. cit., p. 1 23 - 1 24, 1 72 - 1 73, 229 şi fig. 72, p. 1 76; Beier, H. -J .,
op. cit. , p. 69-82.
1 66 Priebe, H., Die Westgruppe der Kugelamphoren, Halle, 1 938, p. 67; Weber, V., op. cit. , p. 1 83
şi 1 88; von Bruun, W. A., Die Bernburger Grabhzlge/. lhre Geschichte und ihre
Bedeutungfiir die Vertik.alstratigraphie des Sptitneolithikums, în PZ, 52, 1 977, 1 , p. 25-27
şi fig. 6; Sulimirski, T., op. cit. , p. 53 şi 92; Beier, H. -J., op. cit. , p. 82.
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aspecte locale jalonează deplasarea spre est a purtătorilor CAS (Pulawy, Bug - Lublin
ş.a.), în momente cronologice mai mult sau mai puţin apropiate. Î n zonele geografice
corespunzătoare unor asemenea escale au fost identificate elemente provenite din
ambele grupuri (polonez şi apusean) 1 67
Un sincronism exact între diferitele grupuri culturale nu a existat şi nici nu a fost
posibil, arheologic sau istoric. Evoluţiile endogene şi impulsurile de natură exogenă au
condus la anumite transformări, parţiale sau aproape totale, identificate cu mai multă sau
mai puţină uşurinţă în cadrul unui peisaj cultural din preistorie. De aceea, CAS nu a fost
contemporană cu rigurozitate unor alte etape, aspecte sau grupuri, ci doar secvenţial.
Monumentele grupului răsăritean al CAS sunt contemporane cu fazele l l b l l lb (parţial) ale celui polonez, dar ş i cu cele corespunzătoare (8 ş i C) din grupul
apusean 1 68 Î n aria uriaşă în care s-a petrecut expansiunea spre răsărit a CAS, s-au
constatat unele sincronisme cu grupurile neolitice târzii, care au avut un tip diferit de
economie, aşa cum au fost cele aparţinătoare marelui Complex Cultural Cucuteni (8)
- Tripolie (C 1-y 1 - C I I y 1 1) 1 69
Pătrunderea aproape în aceeaşi vreme a elementelor T8K, 8aden şi CAS în aria
Culturii Cucuteni - Tripolie (CCT) a provocat apariţia şi coagularea unui orizont Cucuteni
- Tripolie comun 1 70 Aceste observaţii relevă existenţa unui paralelism între CAS şi
Cucuteni 8 2 - Tripolie C I l - y Il (cu aspectele lor târzii Gorodsk, Usatovo, Sofiivka,
Horodiştea, Erbiceni, Folteşti), dar şi cu "Cultura mormintelor în groapă", "Cultura
catacombelor" şi Cemavoda le; în acest caz, trebuie să acceptăm şi o etapă anterioară,
când s-au stabilit primele contacte între CAS şi CCT (Cucuteni 8 1 - Tripolie C 1 ?) 1 71
-

1 67 Wislanski, T., 1 966, p. 26 1 ; Beier, H. -J., op.

cit. , p . 79; Kokowski, A. ş i Scibior, J . , op. cit. ,
p. 53.
8
1 6 Sulimirski, T., op. cit. , p. 40-42, 53 şi 92; Kokowski, A. şi Scibior, J., loc. cit. ; Szmyt, M., op.
cit. , p. 74, 79-85 şi fig. 25; MUI Ier. J., op. cit. , p. 59-6 1 .
6
1 9 Wislanski, T., /oc. . cit. ; Dinu, M., op. cit. , 1 970, p . 473; Sulimirski, T., op. cit. , p . 47; Cucoş,
Ş., op. cit. , in ActaMN, 1 9, 1 982, p. 257-258; idem, Cîteva consideraţii cu privire la
sfîrşitul culturii Cucuteni, in Carpica, 1 7, 1 985, p. 34; idem, Faza Cucuteni 8 in zona
subcarpatică a Moldovei, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, VI, Piatra Neamt. 1 999, p.
1 48 şi 1 52; Dumitrescu, V., Vulpe, A., op. cit. , p. 54; Szmyt, M., op. cit. , p. 229; Mantu,
C. M., Cultura Cucuteni. Evoluţie, cronologie, legături, Bibliotheca Memoriae
Antiquitatis, V, Piatra Neam), 1 998, p. 1 47- 1 48; Szmyt, M., op. cit. , p. 99- 1 03 şi 1 1 8:
idem, Tripo/ye traits in the materia/s of central (po/ish) group of the G/obular Amphora
Cu/ture
a radiocarbon perspectives, in BPS. 7 ( The foundations of radiocarbon
chronology of cultures between the Vistula and Dnieper: 3 1 50 - 1850 BC). 1 99 9, p. 2 1 1 220; Klochko. V., Kosko, A., Szmyt. M . A comparative chronology ofthe prehistory of
the area between the Vistula and Dnieper: 3 1 50 - 1850 BC, in acelaşi volum, p. 265, 270
şi 279; Videiko, M. Y., Tripolye and the cultures of Central Europe. Facts and the
character ofinteractions: 4200 - 2 750 BC, in BPS, 9, 2000, p. 32 şi 47; Dumitroaia, G.,
op. cit. , p. 8 1 .
170 Dergatev, V. A., Pamjatniki pozdnego Tripolja, Chişinău, 1 980, p. 1 54; Videiko, M. Y . , op.
cit. , p. 60-6 1 .
1 71 Dinu, M., op. cit. , in Materiale, 6, 1 959, p. 2 1 6 şi 2 1 9; idem, op. cit. , in ArhMold, 1 , 1 96 1 , p.
47 şi 56; idem, op. cit. , in Dacia, N. S., 1 2, 1 968, p. 1 3 8; Wislanski, T., 1 966, p. 26 1 ;
Nestor, 1 . şi Zaharia, Eugenia, Sur la periode de transition du neolithique a l 'âge du
.
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S-a apreciat că grupul răsăritean al CAS a avut o durată mai lungă decât cel
apusean (aproximativ 500 de ani la grupul din Wolhynia), subgrupul "moldovenesc"
persistând cam 250 de ani 172 De asemenea, se consideră că, sub presiunea culturilor
contemporane Yamnaja şi Kemi - Oba, grupul răsăritean al CAS a intrat într-un declin
accentuat, manifestat, pe de-o parte, prin aculturaţie şi asimilare de către elementele
"ceramicii şnurate" şi prin restrângerea la mici grupuri şi enclave izolate, care au
supravieţuit, în condiţii pe care cu dificultate le putem intui şi o durată greu de
determinat, în Wo1hynia, Podolia şi Moldova, pe de altă parte; în spiritul acestei
explicaţii, de rezistenţă şi neadaptare la un alt mod de viaţă, s-a presupus chiar, că unele
comunităţi răsăritene s-au întors în ariile de origine sau s-au retras în teritorii accesibile
("păduros" , spre Vistula etc.) 1 73
8. 3. 2. Câteva date privind cronologia absolută. Ultima jumătate a veacului
precedent a adus progrese substanţiale în ceea ce priveşte încadrarea cronologică a
monumentelor arheologice. Cu toate acestea, unele dificultăţi şi erori au continuat să fie
înregistrate. Cele de mai înainte pot explica unele impreciziuni şi incrogruenţe care s-au
constatat pentru datele obţinute pe această cale şi, în acelaşi timp, au menirea să atragă
atenţia asupra limitelor noilor metodelor şi, în consecinţă, asupra necesităţii folosiri i lor
cu prudentă. De aceea, pe lângă folosirea în continuare a procedeelor clasice, cercetarea
privind determinările cronologice a căutat să diversifice metodologia şi să treacă la
verificări încrucişate t1 4C, dendrocronologice etc.) 1 74
bronze dans l 'aire des civilisations de Cucuteni et de Gumelniţa, în Dacia, N. S., 1 2,
1 968, p. 24 şi 3 1 ; Sul imirski, T., op. cit. , p. 5 1 -52; Spinei, V., op. cit. , în Dacia, N. S., 1 4,
1 970, p. 48-49; Petrescu-Dîmboviţa, M. şi Dinu, M., Nouvelles fouilles arclu!ologiques a
Folteşti (dep. de Galaţi), în Dacia, N. S., 1 8, 1 974, p. 7 1 ; Roman, P., Forme de
manifestare culturală din eneoliticul tîrziu şi perioada de tranziţie spre epoca bronzului.
in SCIVA, 32, 1 98 1 , 1 , p. 30, 35 (fig. 1 ) şi 3 7-38; Derga�ev, V., Kulturelle und historische
Entwicklungen im Raum zwischen Karpaten und Dnepr. Zu den Beziehungen zwischen
friihen Gesellschaften im nordlichen Siidost- und Osteuropa, în H!lnsel, B. şi Machnik, J .
(ed .), op. cit. , p . 5 1 -52; Szmyt, M . , op. cit. , î n acelaşi volum, p . 229; V ideiko. M . Y
Radiocarbon dating chronology of the late Tripolye cu/ture, în BPS, 7, 1 999. p. 69-7 1 .
17:
173

Vezi şi lucrările citate la nota 1 69.
Weber, V., op. cit. , p. 1 88; Dumitroaia, G., op. cit. , p. 8 1 : Szmyt, M . op. cit. , in BPS. 8,
1 999, p. 1 95.
Szmyt, M., op. cit. , p. 1 1 8; idem, In the Far Reaches of Two Worlds. On the study ofcontacts
between the societies of the Globular Amplwra and Yamnaya Cultures, în Kadrow. S .
(ed.), op. cit. , p. 46 1 -462; Kosko, A., Lang c r, J . J., S zmyt, M . , op. cit. , in BPS, !), 2000, p.
288 ("'retragerea" s-ar li des făşu rat d e a l u n gu l aceleiaşi axe de migrarc, de aceasU:I dată,
însă, de la sud spre nord, adică de la ll ugu l de Sud spre Odcr/Kujawia şi Elba M ij locie
Saa le, după 2 700 - 2 600 a. Chr.).
Nu este l ipsită de imporlantă observaţia, că pc aceeaş i axă geografică. în d i feri le epoci
i stori ce ulterioare, au avut loc cont i n u i m i şcări de pop u l ati i, î n ambele sensuri, spre sud,
ca şi spre nord (sciti, ce l ţi , bast arn i . german i e i , sarmaţi etc.).
Monah, D., Datarea prin C'u a etapei Cucuteni A2, în SCII'A, 29, 1 978, 1 ,p. 3 3-34; idem, La
.

-

1 74

datation par Cu du complexe cu/turei Cucuteni - · Tripolie, în Petrescu-Dîmboviţa, M.,
Ursulescu, N., Monah, D. şi Chirica, V . (cd.), La civilisation de Cucuteni en contexte
europeen. Session scientifique dediee au centenaire des premieres dt:couvertes de
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Nu voi relua în totalitate datele cronologice obţinute pentru CAS, ci mă voi
rezuma să prezint doar pe cele mai recente şi de mai mare însemnătate în construirea
argumentaţiei. Pentru Kuj awia (din grupul central/polonez) s-au avansat limitele de
3 700 - 2 000/1 950 a. Chr. (chiar şi de 4 300 - 2 1 00 a. Chr.), cu Brecizarea că fazele
I l a - I I I a se pot încadra între 3 4 1 O 3 1 40 şi 2 790 - 2 340 a. Chr. 1
Grupul apusean (german), aproximativ contemporan cu cel polonez, a fost plasat
între 3 500/3 250 şi 2 600 a. Chr. (sau, numai între 3 1 00 şi 2 700 a. Chr.), cu
specificarea, că primele sale două grupe (A-B) nu sunt paralele cu "şnurceramicui'. J 76
Î n prima sa fază, amintim că grupul răsăritean al CAS nu a cunoscut ceramica decorată
cu şnurul, ceea ce atestă participarea Ia constituirea sa, iniţial, doar a elementelor
provenite din cele două grupuri amintite (apus_ean şi central), "necontaminate" în etapele
respective prin contacte cu purtătorii ceramicii şnurate.
Grupu lui răsăritean, în ansamblu, i s-au propus drept j aloane cronologice
3 1 00/2 950 şi 2 400/ 12 1 00 a. Chr., cu o oarecare diferenţiere în cadrul subgrupuri lor,
cum ar fi cel podolian, de exemplu, care ne interesează mai mult şi care se pare că a
apărut mai recent şi a avut o existenţă mai scurtă (2 890 - 2 500 sau 2 840 - 2 570 a.
Chr.) decât cel wolhynian 177
Nu lipsite de insemnatate în această discuţie sunt datele 1 4C pentru faza Tripolie
C I l y I l, care a fost plasata între 3 240 şi 2 580 a. Chr. (sau 3 080 - 2 420/2 950 2 360 a. Chr.), şi de care aparţine şi grupul Sofiivka, fixat în intervalul 2 990 - 2 670 a.
Chr. (sau 2 920 - 2 790 a. Chr.). 1 78 Arealul apusean al CCT are o situaţie ceva mai puţin
clară, întrucât s-au surprins discordante arheologice zonale, pe de-o parte, iar, pe de alta,
estimările propuse de diverşi specialişti sunt prea distanţate în timp. Oricum, cele mai
apropiate de cronologia globala presupusă sunt datele de 3 400/3 300 - 3 200/3 1 00 a.
-

-

Cucuteni (laşi - Piatra Neamţ, 24-28 septembre 1984), 8ibliotheca Archaeologica
Iassiensi s, 1, Iaşi, 1 987, p. 67-69; Klochko, V. 1 ., Kosko, A., Szmyt, M., Problem of
taxonomie limitations in the synthesis ofthe history ofBa/tic - Pontic borderland in 3 150
- 1850 BC. in PBS, 7, 1 999, p. 8-9 (p.9: ... hundreds of datings have been made but there
·•

are no satisfactory absolute chronologies in respect of both individual cultures and
regions." -N. N., inclusiv CAS).
1 7 5 Toate datările sunt calibrate (cf. Szmyt, M., op. cit. , in Hllnsel, 8. şi Machnik, J. (ed.), op. cit. , fig.
7. p. 228; idem, op. cit. , in BPS, 8, 1 999, p. 74). Vezi şi alte propuneri cronologice, la
Czebreszuk, J. (op. cit. , in Of/a. 56, 1 999, p. 239-246), care a confruntat rezultatele metodei
14C cu cele dcndrocronologice sau cele ale mormântului de la Czulczyce - Kujawia, din faza
llla, data! intre 2 530 şi 2 470 a. Chr. (cf. 8orowska, 8., Bronicki, A., Mazur, G., op. cit . . p.
92). Î n aceast!\ ordine de idei, plecând de la datele clendrocronologice, pentru CAS s-au
avansat şi limitele de 4 200 - 2 690/
/2 000 a. Chr. /chiar până la 1 600 a. Chr. (el:
Doluckhanov, P. M . . op. cit. , in BPS, 5, 1 998, p. 1 7- 1 9).
1 7(' I3cicr, I l . - J . , op. cit. , p. 83 şi 87; M!lllcr, J . , op. cit , p. 62-63; Szmyt, M., op. cit. . p. 78; idcm.
loc. cit. in Hl!nscl. B. şi Machnik . .1 . (cd.). op. cit.
1 0 7 Ibidem: Szmyt, M . . op. cit. . in BPS, 8, 1 999, lig. 1 7. p. 61 �i p. 64-7 1 ; Klochko, V., Kosko, /\. ,
.

1 78

Szmyt. M . , /1 comparative chronology of the prelristory of lhe area between lhe l'islula
and Dnieper: 3 1 50 - 1850 BC. op. c it p. 270-27 1 şi 28 1 .
Ibidem, p. 265 şi 268-269; Szmyt, M., op. cii. , in RPS. 8, 1 999, p. 1 00 şi 1 03 . Pentru alti
ccrcetlltori aceste date sunt ceva mai ridicate: Tripolie C I l - y II, cu 3 500 - 3 1 50/2 900
CAL. 13. C. ( c f. Mantu, C. M , op. cii , p. 1 3 1 ).
. ,
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Chr., pentru grupul Horodiştea - Erbiceni (1 şi I l), corespunzător parţial fazei Tripolie C
I l - y I l , şi de 3 700/3 600 - 3 500/3 400 a. Chr., pentru fazele Cucuteni A 8 şi 8
(parţial sincron cu faza Tripolie C 1 - y 1, 3 850 3 500 a. Chr.) 1 79 Din cele expuse
reiese existenţa unui decalaj de cel puţin două secole intre cele două scrii de cronologii
propuse, ceea ce nu poate produce decât confuzii.
Drept urmare, în momentul de faţă, ceea ce pot afirma cu o oarecare certitudine
s.unt următoarele: există un sincronism sigur între CAS, Cucuteni 82b, Tripolie C I l - y I l
(Horodiştea 1 Erbiceni 1 ) şi, probabil, u n altul, anterior1 80• între CAS, Cucuteni 8 1 şi
Tripolie C 1 - y 1. Deoarece racordarea sistemelor cronologiei absolute nu este posibilă
în clipa de faţă, se poate accepta, ca punct relativ de referinţă, data de 3 000 ± 1 00 a.
Chr., când au avut loc în vasta arie ocupată de către CCT prefaceri şi transformări
radicale, în care contactele cu alte grupuri culturale, printre care şi CAS, au avut un rol
important, chiar dacă, încă nu a fost elucidat in total itate.
8. 4. CAS şi mormântul de la Mastacăn. Cercetarea de specialitate a avansat cu
greu in descifrarea caracterului CAS, mult timp apreciindu-se, că este vorba de un
adevărat mister (" das grol3e Mysterium in Europa's Neolithikum ... ") 1 8 1 N ici nu putea
fi altfel, atâta vreme cât informaţiile au fost tratate disparat şi unilateral.
8. 4. 1 . Identitate şi alteritate. La începutul mileniului al I I I-lea a. Chr., într-o
mare parte din nordul, centrul şi răsăritul Europei au continuat să se menţină tradiţii le
culturale post-mezolitice, bazate pe existenţa unor surse bogate de subzistenţă,
exploatate prin tehnicile proprii culegerii, vânătorii şi pescuitului. Populaţiile din aceste
zone îşi duceau traiul cotidian în mici comunităţi, formate dintr-o fam ilie lărgită sau
grupuri de familii, bazate pe legături de clan, cultivate prin mitul unui ascendent comun,
aflate permanent în mişcare şi care doar iarna se concentrau în locuri anumite.
Asemenea vânători epipaleolitici alcătuiau o societate fondată pe tradiţiile
religioase mezolitice, axate pe relaţia dintre om (vânător) şi animal (sălbatic), în car.e s-a
dezvoltat o mentalitate proprie, individua/istă, complet diferită de cea a sedentarilor
colectivişti din sud şi sud-est, deţinători ai unui alt sistem de credinţe religioase,
construit pe legătura dintre omul - agricultor şi planta cultivată. Î n sfera relaţiilor dintre
cele !Jouli tipuri de societate, w;:este diferenţe fundamentale s-au manifestat pregnant, ca
o barieră culturală clara, care a separat cele două grupuri. Toate acestea nu le-au
împiedicat totuşi, după cum am văzut, să convieţuiască chiar în acelaşi areal şi să facă
imprumuturi reciproce, fiecare ocupând habitatul specific şi trebuincios 182
-

-

-

1 79 Dumitrescu, V.,

Cronologia absolută a eneoliticului românesc in lumina datelor C / 4. în
Apu/um, 1 2, 1 974, p. 32; Monah, D., op. cit. , în SC/VA, 29, 1 978, 1 , p. 35; idem, op. cit. ,
în Petrescu-Dimbovita, M., Ursulescu, N., Monah. D. şi Chirica, V. (ed.), op. cit. , p. 77:
Mantu, C. M., loc. cit. ; Parzinger. H., Studien zur Chrono/ogie und Kulturgeschichte der
Jungstein, Kupfer- und Friihbronzezeit zwischen Karpathen und Millleren Taurus, Mainz,

1 993, p. 2'65-267.
Sulimirski, T., op. cit. , p. 53.
18 1
Forssander, J. E Die schwedische Bootaxtkultur und ihre kontinental - europăischen
Vorausset:zungen, Lund, 1 933, p. 1 53.
1 82
Monah. D . Plastica antropomorjă a culturii Cucuteni - Tripolie, BMA, III, Piatra Neamt.
1 997, p. 1 5 ; Dolukhanov, P. M., op. cit. , în BPS, 5, 1 998. p. 1 7- 1 9; Czebrcszuk, .1.
180

-

.,

.

Schylek neolitu i poczatki epoki brazu w strefie poludniowo - ;achodniobaltyckiej (III 
poczatki /1 tys. przed. Chr.j. Alternatywny model kultury, op. cit. , p. 256-257.
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Evoluţia socială spre individualizare şi ierarhizare a fost mai rapidă în cadrul
grupurilor paraneolitice, iar pachetul cultural, exprimat arheologic printr-un set de
obiecte, reflectă exact o astfel de tendinţă. Î ntr-o astfel de societate, ritualul, ca expresie
a cultului, devine predominant în sfera sacrului, iar institutionalizarea treptată a stării de
conflict!violentăfrăzboi completează identitatea grupului. Î n acest mecanism complex.
m itul - cu epicul eroico - cavaleresc - a căpătat un rol major şi a ilustrat înlocuirea
conceptului repetitiv al timpului cu cel liniar, deschizând calea spre o societate
stratificată stabilă (polimorfică), opusă "culturii arheologice" 1 83
Î nsă ceea ce interesează în analiza actuală este stabilirea motivului/motivelor care
au determinat răspândirea unor asemenea comunităţi, precum şi când a avut loc şi în ce
condiţii s-a desfăşurat procesul respectiv. Toată această problematică enunţată, după cum
sper, şi-a aflat răspunsurile cuvenite, în cea mai mare parte, din cele expuse până acum.
Î n rândurile care urmează, voi încerca să recapitulez câteva din coordonatele
geografice şi culturale unde, cum şi când s-au petrecut toate acestea: spre sfârşitul
primului optimum climatic a avut loc extinderea maximă a pădurii, când se pare că
grupurile întârziate de vânători postmezolitici regăsesc condiţii propice de vieţuire; a
urmat o a doua expansiune glacială (după 3 300 a. Chr.}, care a determinat restrângerea
ariei împădurite (spre 3 000 a. Chr.}, ceea ce poate explica declanşarea unor mişcări al
căror scop a fost căutarea de surse noi şi suficiente ale existenţei tradiţionale pentru
comunităţile amintite şi, totodată, a avantajat extinderea condiţiilor favorabi le grupurilor
neolitice agricole1 84• Toate acestea au avut loc într-un moment când, în lipsa contactelor
mai strânse cu grupurile neolitice, nu se foloseau în omamentarea ceramicii CAS şnurul
şi coloranţii anorganici.
Şi datele furnizate de cronologia absolută converg spre limita temporală propusă,
adică tot spre 3 000 a. Chr., când s-a coagulat grupul răsăritean al CAS, iar grupurile
neolitice situate la sud sau mai spre est vor înregistra manifestări culturale străine, de
provenientă nord-vestică. După toate cele reiterate, este de crezut că expansiunea
iniţială a CAS a fost bruscă, masivă şi desfăşurată într-un scurt interval de timp.
concomitent sau foarte apropiat în timp în toată aria (de la Rin până la N ipru)185
În acest chip, după cum cred. se poate înţelege mai bine existenţa a două orizonturi
de monumente funerare ale CAS: 1 . Primul orizont aparţine celor dintâi grupuri deplasate,
care se caracterizează prin menţinerea cutumelor puternic ancorate încă în ţinuturile de
origine şi care pot fi identificate arheologic prin acelaşi tip de construcţie şi depunere
sepulcrală, precum şi printr-un inventar identic sau foarte asemănător cu cel de la apus sau
de la est de Oder; se pare că astfel de obiecte au fost aduse direct din vechile ţif!.uturi de
locuire, inclusiv ceramica destinată ceremoniilor religioase (şi cea funerară). In cazul
acesta, se poate accepta o migrare desfăşurată în timpul a 1 -2 sezoane de vânătoare, ţinând
seama de viteza ridicată de deplasare a unor astfel de comunităţi mici, bine antrenate şi
orientate în spaţiu. 2. Cel de-al doilea orizont reflectă o altă etapă cronologică şi culturală
prin care au trecut purtătorii autentici ai CAS în mişcarea lor centrifugă. Cel mai probabil.
183

1 84

185

Ibidem, p. 26 1 -264, 268-272 şi 274.
Kosko, A., Ro=woj kulturowy spolec::enstw Kujaw w okresach schylkowegu neolitu i wczesnej
epoki brqzu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Archeologia 1 2.
l nowroclaw - Poznan, 1 979, p. 254: translormările culturale au fost cauzate numai de

ciclul schimbărilor economice şi nu de modificările suferite de mediul ambiant
Sul imirski, T., op. cit. , p. 4 1 .
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de această dată, unele din cele dintâi grupuri ale CAS au ocupat pe rând, în cursul
periplului lor, zonele întâlnite, cu un habitat convenabil, mai întâi pe cele mai apropiate şi,
apoi, pe cele mai îndepărtate. Din aceste noi teritorii colonizate - marcaţi acum de
contactele cu alte tipuri de colectivităţi, cultural diferite, găsite în acele locuri şi alături de
care au convieţuit - după o perioadă variabilă, dar nu atât de întinsă încât să-şi piardă
complet trăsăturile distinctive, alte şi alte comunităţi, desprinse din grupurile şi
subgrupurile regionale ale CAS, se vor .pune în mişcare, în căutarea altor zone favorabile
modului lor de viaţă, specific. Însă, de această dată, asemenea entităţi nu vor mai deţine
trăsăturile caracteristice clare, clasice, ale CAS 186
8. 4. 2. Mormintul de la Mastacăn. După cum apreciez, cele spuse până acum
sunt îndestulătoare pentru a avea o imagine credibilă despre mormântul de la Mastacăn:
în acel loc a fost îngropat un tânăr vânător/războinic al unei populaţii (CAS) venite de
curând în zonă; atributele funerare (ritual, cu groapă, "cist" şi inventar) indică
apartenenţa sa atât la elita comunităţii (familie sau, mai degrabă, aşa cum credem, clan),
pe de-o parte, cât şi la un grup sosit aici cu o oarecare repeziciune dinspre nord - vest
(probabil din j urul Munţilor Harz), după un scurt popas în aria podoliană; în urma
diminuării/alterării habitatului tradiţional din teritoriul de origine, căutarea unor nişe
ecologice favorabile i-a condus până în regiunea subcarpatică a Moldovei, unde un
astfel de teritoriu nu era valorificat complet de grupurile/subgrupurile neoeneol itice
târzii întâlnite în aceste locuri; descoperirea aparţine etapei vechi (3 500/3 300 - 2 500 2 300 a. Chr.) a Epocii Bronzului din regiunile carpato - danubiano - pontice 187; din
toate acestea reiese că, mormântul de la Mastacăn face parte dintr-un grup de
monumente similare, apărute aproximativ în acelaşi timp în zona subcarpatică, întinsă
din Bucovina până pe cursul mij lociu al Bistritei şi care are, din punct de vedere
arheologic, o înfhţişare omogenă, păstrând între ele - după câte se pare - strânse relaţii.
8. 5. Succesiuni şi patrimoniu. M icilor colectivităţi de vânători ale CAS venite
într-o primă etapa, în spaţiul est-carpatic, li s-au adăugat - după cum arată, alături de
alte caracteristici, în primul rând descoperirile cu ceramică tipică CAS, dar ornamentată
cu şnurul - noi grupuri de mici dimensiuni de sorginte podoliană sau wolhyniană. Toate
aceste comunităţi s-au instalat în arii SP._ecifice, fliră a exploata restul teritoriului, care
rămâne locuit de alte grupuri culturale. lncă nu se poate spune câtă vreme au continuat
purtătorii CAS, în noul habitat est-carpatic, să-şi păstreze modul lor de viaţă tradiţional,
dar apariţia din când în când a unor momumente funerare, care păstrează trăsăturile
proprii CAS (îndeosebi rituale), semnifica persistenta unor asemenea grupuri (dificil de
încadrat cultural) până târziu în Epoca Bronzului 188
1 86
187

1 88

Purtătorii CAS ar fi, după unele opinii, printre cei mai vechi indo-europeni (cf. Timofeev, V.
1 ., op. cit. , p. 1 44).
Vulpe, A., Spaţiul egeo-anatolian şi Europa sud-estică in lumina unei revizuiri a cronologiei
epocii bronzului, in Academia Română, Memoriile Secţiei de ştiinţe istorice şi arheologie. s.
IV. t. XXI, 1 996, p. 36-47; Petrescu-Dimbovita, M., Quelques consierations concernant les

relations a l 'âge du bronze entre les civilisations de l 'espace carpato - danubien - pontique
el ce/les de la zone nord - pontique, in /nteracademica. 11-111. Bucureşti. 200 1 . p. 64.
Sulimirski, T., op. cit., p. 42, 45, 47, 50 şi 1 O 1 ; Szmyt, M., op. cit., in PBS. 8, 1 999, p. 20 1 (păstrarea

unor traditii de către succesorii CAS este caliticală drept "reminiscente adom1ite"); vezi şi
descoperirile de la Hârtop - Preuteşli şi Şerbăneşli (cf. Ursulescu, N . . Popovici, D., Contribuţii
la cunoaşterea rituluifimerar din bron=ul mijlociu in nordul Moldovei, in SCIVA. 38, 1 987, 1 ,
p . 72-76; Dumilroaia. G .. op. cit., p . 1 33- 1 34, 1 37 şi 1 49- 1 50).
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Coexistenţa comunităţilor CAS cu alte grupuri culturale nu a putut să nu
modifice aspectele sub care ni se înfăţişează astăzi unele categorii de vestigii atribuite
acestei culturi. În acest proces se întrezăreşte apariţia unui model intermediar de trecere
gradată la un alt fel de economie (agricultură), corespunzând unei "faze de
disponibilitate" - de cunoaştere, dar nu şi de adoptare a modului de viaţă, propriu
"celuilalt" - reflectată de schimburi intense de materiale şi informaţii între cele două
tipuri de societăţi 189 Oricum, în ritualul funerar şi în ceramica unor grupuri culturale
regionale din aria răsăriteană pericarpatică se recunosc până târziu, spre finalul Epocii
Bronzului, menţinerea unor elemente vechi, provenite din CAS (mai cu seamă în
Cultura Komarowo, cu grupul B ialyi Potik şi aspectul zonal al acestuia Costişa) 1 90
.•

THE TOMB OF A YOUNG CHIEFTAIN FROM THE
BEGINNING OF THE BRONZE AGE (MASTACĂN, NEAMŢ
COUNTY - GLOBULAR AMPHORA CULTURE)
Summary

In 1 977, a GAC tomb has accidentally been found in Mastacăn village
(Borleşti commune, Neamt county). The two slabs covering the "cist" , three vessels
( 1 -3) and most of the stratigraphy have been destroyed. The research has cleared the
stratigraphic situation, the construction of the burial chamber, the location and the
inventory components (fig. 1 -2).
1 89 Dolukhanov, P. M.,

1 90

op. cit. . în BPS, 5, 1 998, p. 1 5. Se pare că o astfel de etapă poate li
identi ficată şi în descoperirea de la Suceava (''Platoul Cetătii"). unde s-a găsit cimitirul
unei comunităti, cel mai probabil de tip Sofiivka: morminte de incineratie în gropi; nu se
cunoaşte câte gropi sunt cu oseminte umane şi câte sunt cu ofrande animale; alte gropi,
care au fragmente ceramice din acelaşi vas, pot apartine aceluiaşi mormânt/defunct,
deoarece nu se poate accepta, că osemintele deceda(ilor s-ar li putul amesteca pe un loc
de incinerare. intrebuintat in comun, (inând seama de regulile stricte prezervate de către
comunitătile preistorice, şi nu numai, în ceea ce priveşte ritualul funerar, strâns dependent
de "cultul strămoşilor" (cf. Ursulescu, N., op. cit. , în MemAntiq, 1 9, 1 994, p. 1 93- 1 99:
idem, op. cit. , în Roman, P., Diamandi, S. şi Alexianu, M. (ed.), op. cit. , p. 447-464:
Szmyt, M., op. cit. , p. 1 02- 1 03); poate fi luată în considerare şi descoperirea mai veche,
de la Şcheia - Suceava (cf. Diaconu, G. şi Constantinescu, N., Cetatea Şcheia.
Monografie arheologică, Ed. Academiei, Bucureşti, 1 960, p. 27 şi fig. 1 0/2, 4, 6; 1 1 / 1 ).
Wi�lanski, T., 1 966, p. 26 1 ; Szmyt, M., loc. cit. Ornamentul cu triunghiuri haşurate, aşezate
predomina! cu vârful în jos, se întâlneşte frecvent în ceramica de tip Costişa (cf. Vulpe, A.
şi Zamoşteanu, M., Săpăturile de la Cos/işa (r. Buhuşi, reg. Bacău), in Materiale. 8,
1 962, p. 2 1 2-2 1 3 şi fig. 4/ 1 -3 ; 5/3, 4; Cavruc, V. şi Dumitroaia, G., Cultura Costişa in
contextul Epocii Bronzului din România. Catalog de expoziţie, Ed. ''Constantin Matasă",
Piatra Neamt, 200 1 , pl. 2 1 -24; 25/2, 4-5; 33/2; 47/ 1 -4, 6-8; 48/2, 6; Dumitroaia. G.
Consideraţii asupra Culturii Costişa - Komarov de pe teritoriul Moldovei, în volumul
citat anterior, p. 1 9-22), dar chiar şi mai târziu (cf. Jconomu. C.. Şovan, O. L.. New
archaeological discoveries ofthe Corlăteni - Chişinău cu/ture in Mihălăşeni - Botoşani,
în Hierasus, I l , 200 1 , p. 3 7-39 şi fig. 1/6).
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The tomb was situated on the eastern side of the "Carpăn Hill" ("Dealul
Carpăn"). The grave, the stone chamber and the skeleton were oriented NNE - SSV.
The dead person was a teenager ( 16 - 1 8 years old) buried in a crouched position, the
head fac ing north, the face east and the legs south (fig. 1 and 1 0).
The lateral walls and the Jid of the stone chamber were made of double-edged
slabs, the tloor was made of one plate. The slabs of the outer walls were more roughly
cut in a local grit stone in order to protect the inner chamber. The inner southern slab
was fastened
in grooves cut in the inner western and eastern slabs.
.
The inner western and eastern slabs are sledge runner or bottom huli shaped,
their concave sides facing outside (fig. 1 and I 0- 1 1 / 1 ). In the outer western slab a niche
has been carved in which a vessel was placed (no. 4); another vessel has been laid
between the western plates (no. 5) and another one in the outer north - eastern corner of
the stone chamber (no. 1 , destroyed). The other vessels were symmetrically laid (two by
two) round the dead man, on the north (no. 2-3, destroyed), east and south sides; and the
two vessels (no. 4-5) outside the inner chamber correspond to those on the eastern side
(fig. 1 and 1 0- 1 1 1 1 ).
The vessels inside the inner chamber have not been decorated unlike those found
outside (fig. 31 1 ; 4; 61 1 ; 7/2; 8/2; 1 3 ; 1 4). They have been laid vertically, over the
skeleton's bones.
In the ground inside the burial chamber there have been found some ash, small
pieces of coal and a tlint blade (fig. 3/2; 1 3/2).
There were two river stone blocks in a higher level and outside the grave (north 
western), which seem to have been a sign (fig. 211 ).
A tlint chisel (fig. 5/5; 1 31 1 ) and untypical pottery fragments have been found
outside the stone chamber.
Some ceramic fragments (fig. 6/2; 8/1 ; 1 1 /6-8) and pieces of adobe (fig. 1 1 /2-5)
have appeared in the layer above and outside the grave.
The analogies conceming the tomb (the location, the pit grave, the cist
construction, the orientation, the niche looking like See/enloch) point out the GAC
western group, and the inventory has similarities in Kujawia and in the region M iddle
Elbe - Saale area.
GAC has appeared and developed in the conditions of the first optimum climate.
GAC population preferred the woodland palaeohabitat and had a post-mesolithic
economy (hunting - gathering). The climatic changes have affected the woods and that
is why the GAC semi-nomadic elements looked for other areas with a favourable
habitat. Their spreading took place around the year 3,000 BC.
Exchanges with other cultural groups are clear in the phases l l b - l l lb in
Kujawia and C - D west of Oder which correspond to the late phases of Cucuten i
(B) - Tripolye (C I I y I l). I t is supposed that previously, there was another phase,
that of the first contacts.
The tomb of Mastacăn belonged to a young hunter/warrior with a higher social
status. He belonged to the relative homogeneous group of the first migration wave,
which carne quickly from the west of Oder (around Harz Mountains ?) in the western
part of Moldavia and which was less contaminated by other cultural groups (fig. 1 5).
-
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FIGURE EXPLANATIONS
Fig. 1 .
Fig. 2.

Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8 .
Fig. 9.
Fig. 1 0.
Fig. I l .

Fig. 1 2.
Fig. 1 3.
Fig. 1 4.
Fig. 1 5.

The plan of funerary monument rrom Mastacăn: 1 , slabs; 2, skeleton bones; 3,
pottery (pots no. 4-9); 4, destroyed pots (no. 1 -3); 5, flint chisel; 6, pottery sherds.
The reconstituted profiles ( 1 , E - W and 2, N - S) of the grave from
Mastacăn: 1 , dense, brown - ash coloured tillable soil; 2, dense brown,
yellow spotted soil; 3, thick black soil, getting harder in its lower part, where
some traces of "culture" appeared (pottery and adobe fragments); 4, dense,
virgin soil, dark yellow coloured in its upper part and having a lighter yellow
colour at its lower level; 5, the ground from the grave, that was black,
compact and clayey; 6, slabs of "the stone box/chamber" ; 7, adobe
fragments; 8, pottery fragments; 9, flint chisel; 1 O, river boulders.
Mastacăn: 1 , vessel no. 4 ( 1 /2); 2, flint blade ( 1 / 1 ).
Mastacăn: 1 , vessel no. 7 ( 1 / 1 ); 2, vessel no. 5 ( 1 / 1 ).
Mastacăn: 1 -4, pottery sherds ( 1 / 1 ) (vessel no. 1 ?); 5, flint chisel ( 1 / 1 ).
Mastacăn: 1 , vessel no. 6 ( 1 / 1 ); 2, pottery sherd ( 1 / 1 ).
Mastacăn: 1 , ceramic fragment from the mouth of a vessel ( 1 1 1 ); 2, vessel
no. 9 ( 1 /2).
Mastacăn: 1 , pottery fragment (hand le) from the level with traces of"culture"
( 1 / 1 ); 2, vessel no. 8 ( 1 / 1 ).
GAC graves; 1 , Kalbsrieth (Derffiinger HOgel), Kr. Arten; 2, Dingelstedt
(Wilmke- Berg), Kr. Halberstadt; 3, SchOnebeck, Kr. SchOnebeck. 1 and 3,
according to H. -J. Beier; 2, according to E. Wesarg.
The tomb in "stone box/chamber" from Mastaclln after its partial
disassembly: 1 , photo taken from north; 2, photo taken from south.
Mastacăn: 1 , the tomb in ''the stone box/chamber", with the two outer vessels
(no. 4 and no. 5), photo taken from the west; 2-5, adobe fragments from the
upper level of the funerary monument; 6-7, pottery fragments and 8, hand le,
ali of them coming rrom the level previously mentioned (3, from the fig. 2).
Deleni - Piatra Şoimului (Calu): 1, "the stone box/chamber" of the tomb seen
along the S - N axis; 2, the same grave seen from the east, with Seelen/och
bored through the western slab.
Mastacăn: 1 , flint chisel; 2, fl int blade; 3, vessel no. 4; vessel no. 5.
Mastacăn: 1 vessel no. 7; 2, vessel no. 8; 3, vessel no. 6; vessel no. 9.
Distribution of the surely discovered tombs belonging to GAC in the central
Sub-Carpathian zone and in Moldavian Plateau: 1 , Mastacăn; 2, Deleni Piatra Şoimului (Calu); 3, Brllşlluti (Cut); 4, Piatra Neamt; 5, Şerbeşti; 6,
Bârglluani; 7, Oniceni; 8, Băceşti.
.•

www.cimec.ro

www.cimec.ro

CERCETĂRILE ARHEOLOGICE
DE LA TĂMĂŞENI-"LA SILIŞTE'', JVD. NEAMŢ
de Vasile U rsachi
Localitatea Tămăşeni se află la circa 6 km nord de oraşul Roman, pe partea
dreaptă a Siretului, într-o zonă unde lunea acestui râu ajunge până la o lăţime de 6 km.
Aşezare tipică de luncă, satul Tămăşeni a cunoscut în decursul istoriei sale diferite
transformări, impuse de unele revărsări ale râului, schimbarea proprietăţilor, reformele
agrare, sporul demografic etc.
Bogata reţea hidrografică, constituita de cel mai mare râu al Moldovei. şi
mulţimea izvoarelor, terasele din jumătatea inferioara a versanţilor văii Siretului. de
acumulare fluviatilă, au fost favorabile culturilor agricole, amplasării aşezărilor
omeneşti şi trasări i unor căi de comunicaţie.
Aşezarea geografică, cu o climă temperat-continentală destul de pronunţată 1 ,
soiurile silvestre argilo-iluviale (cenuşii, brune şi podzolice) care favorizează
dezvoltarea vegetaţiei forestiere�, pajiştile cu o floră variată şi vegetaţia lemnoasă de
luncă, alcatuit!!. - mai ales - din esenţe slabe ce se grupează sub formă de zăvoaie3 , dau
un specific aparte acestei zone.
Fauna, specifică zonei de luncă, este bine reprezentată de cervide, rozătoare, păsări,
reptile, amtibieni, precum şi numeroase nevertebrate, la care se adaugă fauna acvatică,
distribuită în funcţie de biotopurile specifice din bălţi, iazuri sau ape curgătoare4
1. ISTORICUL CERCETĂRILOR

Cercetările arheologice efectuate pe valea Sirerului în ultimii 40 de ani au permis
identificarea unor aşezări din diverse perioade5
Deşi multe din lucrările agricole practicate în decursul timpului sau diferite
construcţii şi amenajări gospodăreşti efectuate au scos la iveală numeroase vestigii
arheologice. acestea nu au intrat în circuitul ştiinţific, rămânând nevalorificate mult
timp. Primele aşezări preistorice de pe cuprinsul comunei Tămăşeni aveau să fie
1

:

M.

David. Ueliejitl regiunii subcarpatice din districtul Neamţ şi Bacău.

în BSRG. voi.

V. L

( 1 93 1 ). 1 932.

1. llîrjoabă, Terasele Siretului. laşi. 1 972.
Al. Roşu, Geograflafl:ică a României, Bucureşti. 1 98 1 . p. 37 1 .
4 Enciclopedia geografică a României, Bucureşti. 1 982, p. 675.
5 V . Ursachi. D. Hordilă, M. Alexianu. Gh. Dumitroaia, D. Monah, Cercetări arheologice de supraf
aţă
pe Valea Siretului. la nord de municipiul Roman. în MemAntiq, XVIII, 1 992, p. 26 1 -278.
J
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descoperite printr-o cercetare de suprafaţă efectuată de noi în cursul anului 1 963, fiind
publicate pentru prima dată în lucrarea "Aşezări din Moldova""
Descoperirea în anul 1 970 a unui tezaur de monede imperiale romane ne-a oferit
prilejul efectuării unui sondaj în apropiere de satul Tămăşeni, în locul numit "La Silişte"7
În cursul anului 1 986, in cadrul contractului nr. 3 încheiat cu I.E.L.I.F. Neamţ,
un grup de arheologi de la muzeele din Piatra-Neamţ şi Roman au întreprins o cercetare
de suprafaţă de mare amploare în zona Roman-Răchiteni 8 Cu acel prilej, la cele câteva
aşezări cunoscute anterior s-au mai adăugat încă cea. 60 de puncte de interes arheologic,
din care marea majoritate (peste 30) pe raza comunei Tămăşeni.
Densitatea mare a aşezărilor descoperite, mai ales în preajma satului Tămăşeni,
ne-a îndemnat să alegem ca punct de cercetare sistematică o aşezare din această zonă. Î n
acest fel, în cursul anului 1 987 au început lucrările de cercetare în punctul numit "'La
Sil işte" sau "La Cânepişte" , unde s-au descoperit anterior urme de locuire din mai multe
epoci istorice, continuându-se - de fapt - săpături le din anul 1 97 1 , legate de
descoperirea tezaurului amintit.
Locul menţionat se află în imediata apropiere a satului Tămăşeni, în partea de
nord-vest, pe un promontoriu mărginit pe trei laturi de un şanţ, un fel de cot al Siretului,
care se umple cu apă mai ales în anii ploioşi, fi ind alimentat de câteva izvoare care se
află la mică adâncime.
Zona locuită se află într-un con format de două văioage care se unesc, vărsându
şi apele în râul Siret. Acest teren, ridicat cu peste 6 m faţă de oglinda apei care o
înconjoară din trei părţi, a fost şi este propice atât locuirii, cât mai ales grădinăritului.
Colmatate sau lărgite în decursul timpului, cele două şănţuiri au creat un microclimat
destul de propice locuirii încă din cele mai vechi timpuri; astăzi sunt însă supuse unor
intense şi profunde transformări, prin lucrările de mare amploare privind redarea şi
amenajarea unor noi terenuri pentru agricultură.
I l . AŞEZĂRILE

1 1. 1 . DESCRIEREA.
Locul "La Silişte" ne indică faptul că avem de-a face cu un teren propice pentru
locuit, iar cea de a doua denumire - "La Cânepişte" - faptul că locul respectiv era folosit
mai ales la cultivarea plantelor fibroase. Şi una şi alta indică existenţa pe acest loc a unor
locuiri sau a practicării agriculturii. De altfel, în amintirea localnicilor se păstrează legenda
existenţei satului pe acest loc şi mutarea lui în actuala vatră, după o mare epidemie de
ciumă din Evul Mediu. Î n zona cercetată de noi există şi astăzi un semn pe care locuitorii
îl păstrează şi-1 îngrijesc, al existenţei vechiului lăcaş de cult. De altfel, săpăturile noastre
au confirmat existenţa unei aşezări feudale care a dispărut în secolele XVI-XVII.
Conul format de cele două şănţuiri amintite are o lungime de cea. 700 de m şi o
6

N. Zaharia. M. Petrescu-Dimbovita. Em. Zaharia, Aşezciri din Afoldova din paleolilic pâmi in

sec. XI 'J/1, Bucureşti. 1 970.
V. Ursachi, Tezaurul de monede romane descoperile la Tămcişeni, jud. Neamţ, in Carpica.
XXVI, 1 997, p. 1 23- 1 38.
8 Vezi nota 5.
7
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lăţime de 500 de m, fi ind orientat cu axul lung pe direcţia est-vest. Terenul are o
înclinaţie de la nord la sud. Î n partea de nord, panta este ceva mai scurtă şi evident mai
înclinată, formând in unele părţi chiar un perete abrupt către şanţul care are mai multă
apă, fi ind alimentat şi de un izvor mai puternic existent in partea de vest.
Deşi locuirea a cuprins de-a lungul timpului intreaga suprafaţă amintită, fiecare
epocă şi-a avut unele preferinţe. Aşa de pildă, in epoca bronzului locuirea cea mai
intensă a fost in vârful conului - probabil clima era ceva mai uscată - in timp ce geto
dacii au preferat baza conului. Î n această zonă îşi aveau cimitirul locuitorii din epoca
bronzului. Î n secolele XIV-XV intreg spaţiul era locuit.
Astăzi, terenul este supus unor profunde lucrări care afectează in bună măsură
straturile vechi, întrucât nivelarea terenului presupune dislocarea unor mari cantităţi de
pământ care conţine vestigii arheologice. In partea dinspre vest o parte din stratul
arheologic a fost distrus in decursul timpului, acţiune care se petrece şi in prezent.
Săpăturile noastre au incercat să salveze măcar o parte din urmele lăsate de
vechii locuitori ai acestui spaţiu, prin trasarea in mai multe puncte a secţiunilor, in
vederea obţinerii unei stratigrafii arheologice. Astfel, cele şase secţiuni au cuprins
aproape intreaga zonă afectată de lucrările de imbunătătiri funciare şi de grădinărit. Faţă
de muchia care marchează punctul cel mai inalt al terenului au fost trasate trei secţiuni
in partea nordică (in 1 97 1 ) şi trei in partea sudică (in 1 987) in aşa fel încât să se poată
obţine un profi l transversal aproape complet. Un profil longitudinal nu a fost posibil de
realizat, atât datorită lungimii prea mari, cât şi pentru faptul câ - in mare măsură - la
sosirea noastră o parte din vârful conului era nivelată până la pământul viu. Î n cursul
lucrări lor de nivelare au fost �cute observaţiile necesare, care ne-au folosit mai ales la
stabil irea întinderi i locuirii in diverse etape ale istoriei.
Î n acest fel, SI, S l l şi Si l i au fost trasate in panea nordică a terenului, pe panta
mai abruptă, lungimea şanţurilor fi ind intre 27 şi 30 m. Î n partea sudică au fost trasate
secţiunile IV, V şi VI, cu lungimea de până la 50 m, ele având scopul de a cerceta zona
afectată de lucrările şi amenajările din solariile gradinii de zarzavat a fostului C.A.P.
Tâmăşeni. Prin aceste secţiuni s-a putut investiga un spaţiu de peste 20.000 m2
Secţiunea 1 (fig. 1 ) a avut o lungime de 27 m şi o lăţime de 1 ,50 m, fiind
orientată pe d irecţia sud-nord, perpendicular pe firul văii cu apă (pl. III , 2). Î n ea s-au
descoperit şi cercetat patru gropi de provizii, o vatrâ, două cuptoare din epoca dacică şi
un mormânt din epoca bronzului. Sâpllturile au ajuns până la adâncimea de 1 ,50 m şi au
oferit un bogat material arheologic aparţinând mai multor epoci.
Secţiunea I l (fig. 2) a fost trasată la 20 m spre est de SI, paralelă cu aceasta, şi a
avut dimensiunile de 1 6 x 1 ,50 m (pl. 113). În săpătură au fost dezvelite şi cercetate patru
gropi de provizii, o vatră deschisă, o locuinţă adâncită şi un mormânt de inhumaţie. Şi
de aici au rezultat numeroase materiale din diverse epoci.
Secţiunea I I I (fig. 3), paralelă cu SI şi Sll, a fost trasată la o distanţă de 200 m
spre est de S l l , având dimensiunile de 1 0 x 1 ,50 m. Materialele descoperite in această
secţiune sunt mai puţin numeroase, ele indicând şi predilecţia locuitorilor pentru
anumite zone in diverse epoci. Cele mai multe vestigii din această zonă sunt medievale.
Secţiunea IV (fig. 4) a marcat inceperea cercetării in partea de sud a terenului.
fi ind trasată aproximativ in dreptul secţiunii I l - cu aceeaşi orientare, la 6 m distanţă de
aceasta, cu dimensiunile de 50 x 2 m (pl. 1 11 1 , 2). S-au descoperit şi cercetat un număr
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de 1 4 gropi, trei locuinţe de suprafatA. mai multe vetre de foc şi o locuinta adâncita. De
aici au rezultat numeroase materiale şi date arheologice referitoare la mai multe epoci
istorice, cele mai însemnate fiind insi cele din epoca dacicA şi epoca feudala, când
aceastA zonA a fost mai intens locuita.
Secţiunea V (fig. 5), paralelA cu SIV, aflata la 1 8 m spre vest de aceasta, cu
capătul in apropierea sectiunii, la cea. 1 O m de ea, avea lungimea de 28 m şi lăţimea de
2 m. S-au descoperit şi cercetat opt gropi de provizii, câteva vetre de foc şi unne de la
mai multe locuinţe. A rezultat un material arheologic destul de bogat, care aparţine
diferitelor epoci, cel mai numeros aparţinând epocii dacice.
Secţiunea VI (fig. 6), paralelA cu SIV, aflata la cea. 1 8 m spre est de aceasta,
avea o lungime de 24 m şi o lAtime de 2 m. in ea s-au descoperit şi cercetat in intregime
patru gropi de provizii, câteva vetre de foc şi unne de la câteva locuinţe dacice de
suprafata. Cele doua locuinţe adâncite, din epoca feudala, din cauza timpului
nefavorabil, n-au putut fi cercetate in intregime. Din ele s-au cercetat doar porţiunile din
secţiune, pânA la o mica adâncime, rămânând ca in viitor să se deschidA mai multe
casete pentru a se delimita şi cerceta in întregime aceste locuinţe. A rezultat un bogat
material arheoiogic, mai ales din epoca medievalA.
1 1 .2. STRATIGRAFIA.

Pentru a avea o imagine mai clară a stratigrafiei nivelului arheologic de la
Tllmllşeni, punctul "La Silişte", in l ipsa unei secţiuni longitudinale care sll cuprindă
intreaga zonll, este necesar să prezentam pentru fiecare secţiune problemele stratigrafice
pe care le conţine, deoarece aproape fiecare dintre ele prezinta caracteristici proprii din
acest punct de vedere.
Începând cu stratigrafia sectiunii 1, notam prezenţa materialelor arheologice de la
suprafaţa solului, antrenate de lucrări le agricole. Majoritatea fragmentelor ceramice
descoperite pâna la adâncimea de 0,40 m aparţin epocii feudale - secolele XIV-XVI (in
această zona lucrări le agricole au distrus in întregime nivelul aparţinând epoci i feudale
şi, implicit, eventualele complexe in situ). Odată cu aceste lucrări s-au distrus şi unele
complexe care aparţineau epoci i geto-dacice, reprezentatA in sApAtura de un strat de
cultură materială cu o grosime de 0,20-0,40 m, de culoare brun-cenuşiu, cu pigmentaţii
de pamânt ars, destul de bogat in material ceramic, mai ales la partea superioară. Nu
este exclus să fi existat şi un al doilea nivel dacic, mai consistent, care sA fi fost distrus,
de asemenea, de lucrlirile agricole.
Sub nivelul dacic, in capAtul de sud al şanţului, pe o distanţA de cea 1 1 m s-a dat
peste un nivel mai vechi, destul de subţire, de cea. 0,05-0, 1 O m, cu puţin material
arheologic, dintre care câteva fragmente ceramice aparţin primei epoci a fierului. Tot în
SI s-a descoperit şi un monnânt din epoca bronzului. Capătul de nord al şanţului, cu o
pantă mai pronunţată, nu mai păstrează decât nivelul actual, lucrat.
Din punct de vedere al materialului arheologic, merită să amintim 'prezenţa
ceram icii feudale încă din caroul 1 , iar de la adâncimea de 0,25-0,85 m prezenţa mai
multor fragmente aparţinând secolelor I I-I II d.Hr., câteva din prima epocă a fierului şi din
epoca bronzului. În caroul 2, pe lângă fragmentele ceramice feudale şi din sec. 11-1 1 1 d.Hr.
a apărut şi un fragment de vas borcan, cărămiziu, din sec. IV-III î.Hr. O cantitate mai mare
de material apare in carouri le 3. 7 şi 1 1 . în timp ce în celelalte acesta este destul de sărac.
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Dintre gropi, doar nr. 3 şi 4 contin mai mult material arheologic.
Din punct de vedere stratigratic, situatia din S l l este aproape identicA cu cea din
SI. Din nivelul feudal nu a mai rAmas decât puţin material răvăşit de lucrările agricole.
N ivelul dacic din sec. 1 1-11 1 d.Hr. se pAstreaza şi aici doar pe câţiva metri de la capAtul
de sud al şanţului. Acestui nivel îi aparţin trei gropi de provizii, o vatră şi o locuinţă
adâncitl, descoperitA în c;apltul de nord al secţiunii. În nivelul epocii bronzu lui, surprins
doar pe mici porţiuni, a apărut un mormânt de înhumatie. Nivelul din aceastA epocă şi
din epoca următoare - Hallstatt - este foarte subtire sau dispare complet.
Materialul arheologic mai abundent, aparţinând mai ales epocii feudale şi dacice
(sec. 1 1-111 d. Hr.), a apărut în carourile 1 şi 2, mai puţin in 3 şi aproape deloc in
celelalte. O cantitate mare de ceramică a apărut in locuinta adâncită.
Situaţia stratigrafică a sectiunii I I I este oarecum diferitA de a celorlalte două prin
aceea că nivelul dacic este foarte subţire, din el Bcând parte doar trei gropi de provizii,
iar din epoca feudali a apărut o groapA cu pereţii arşi, care era plină cu mei. Materialul
era foarte puţin, mai ales în carourile 1 , 2 şi 3. Cele trei gropi dacice nu conţineau nici
un fel de material arheologic.
Cea mai completa imagine stratigraficl ne-a oferit-o secţiunea IV. Aici s-a surprins
şi o parte din nivelul feudal, precum şi douA niveluri dacice de sec. 1 1-11 1 şi sec. IV d.Hr.
Celelalte epoci, deşi prezente tipologie şi în această zonA, nu sunt reprezentate de un nivel
prea distinct şi nici de complexe închise care sa ne ofere posibilitatea marclri i unei locuiri
intense. Aşezări le respective se aflau probabil în imediata apropiere.
Materialul arheologic apare pe toatA lungimea şanţului. în funcţie de grosimea
nivelului respectiv. În carnurile 1 şi 2 apar multe fiagmente ceramice aparţinând sec. XV,
dar şi din epoca dacică. Dintre acestea merita sa amintim prezenţa unui fiagment de amforă
romană, de culoare cărămizie, care are două litere greceşti - delta - pictato cu vopsea roşie.
În carourile 3 şi 4 materialul dacic este mai abundent, Brl sA lipsească cel
feudal sau cel mai vechi. in carourile 5-8 este mai putin material, dar remarcAm
alaturi de celelalte epoci prezenta câtorva fragmente d in pastA-.,ciment", care indică o
prelungire a locuirii dacice şi în sec. IV sau eventual chiar V d. Hr. Şi carouri le 9 şi 1 0
sunt sArace în material.
Începând cu carourile 1 1 şi 12 materialul ceramic este foarte abundent, deoarece
grosimea nivelului dacic este din ce în ce mai mare, iar numArul complexelor închise,
locuinte şi gropi, este in creştere. in carourile 1 1 şi 1 2 sunt prezente fragmente ceramice
din sec. XIV-XV, precum şi cele din sec. 1 1-11 1 sau chiar din sec. IV d.Hr. in carourile
1 3 şi 14, pe lângll materialul obţinut aparţinând epocii feudale şi sec. 1 1-11 1 d.Hr., apar şi
câteva fragmente de vase din sec. IV d.Hr. in carourile 1 5 şi 16 apar mai ales fragmente
ceramice medievale, iar în carourile 1 7 şi 1 8 fragmentele dacice sunt mai numeroase.
!)e asemenea, în carourile 1 9-23 materialul ceramic dacic este mai numeros.
De notat că din cele 1 4 gropi de provizii sau menajere, descoperite în această
;ecţiune, doar trei aparţin epoc i i feudale, la care se mai adaugă vetre le a două
ocuinţe de suprafaţă, în timp ce din epoca dacică - sec. 1 1- 1 1 1 d. H r. - am surprins
nai multe locuinţe de suprafata. 1 1 gropi şi o locuinţă adâncită. Celelalte epoci sunt
·eprezentate doar de material ceram ic. Din punct de vedere stratigrafic, nici una
j i ntre ele nu are un nivel distinct.
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Situaţia stratigraficll din secţiunea V este asemanatoare cu cea din SIV, aflându
se - de altfel - la mică distanţll una de alta. Din cele opt gropi descoperite, doua aparţin
epocii medievale, iar restul secolelor 1 1-1 1 1 d.Hr. Tot din această epocă au mai apărut
câteva vetre de foc distruse, precum şi urmele unor locuinte de suprafaţă.
Material mai abundent apare mai ales in primul nivel dacic. În carourile 3 şi 4, la
adâncimea de până la 0,40 m, apar doar câteva fragmente din sec. XV şi din epoca dacică.
Sub 0,40 m adâncime, in carourile 1 -7, apare doar material dacic, precum şi un fragment
de strachini hallstattianll. În carourile 7 şi 8 situaţia este oarecum identica, marcând prezenta
unor fragmente ceramice din La Tene. Carourile 8- 1 4 prezintă situaţii asemănătoare.
in SVI surprindem mai bine nivelul feudal, acesta fiind marcat şi de complexe
închise, printre care şi doull locuinte adâncite. Bogat in material ceramic, acest nivel arată
cll ne aflllm in plin centrul aşezării feudale. Şi nivelul dacic este bine reprezentat, mai ales
prin grosimea stratului de cultură materială, cât şi prin cele câteva gropi de provizii.
În carourile 1 - 1 0, cât şi in 1 1 - 1 7, materialul ceramic este destul de numeros şi
concludent, pe baza lui putându-se trage concluzii privind ocupaţi ile şi alte aspecte ale
vietii materiale şi spirituale ale celor ce au locuit aici in decursul timpului.
1 1 .3. AŞEZAREA DIN EPOCA BRONZULUI .
După cum s-a putut observa din cele prezentate până acum, aşezarea din epoca
bronzului nu a fost surprinsA stratigrafic decât pe mici porţiuni. in SI şi S l l . Ea este
prezenti insA in toate cele şase secţiuni, mai ales prin ceramicll, morminte şi câteva
obiecte. Putin numeroasa, ceramica din ercoca bronzului aparţine culturii Monteoru, cu
analogii la Pufeşti9 şi Balinteşti-Cioinagi 0 (pl. 1 1 1/ 1 -4, 1 2; IV/ 1 ). Nici o groapă sau
locuinţă nu a fost surprinsă in sapaturile noastre, fapt ce dovedeşte că aşezarea propriu
zisi se află in altă parte, probabil in imediata apropiere. S-a surprins însă cimitiml acestei
aşezări. din care fac parte cele doua morminte pe care le prezentăm in continuare.
Mormântul l (fig. 7; pl. XXX I I I/ 1 ) a fost descoperit in SI, in carouri le 1 O şi I l , la
adâncimea de 0,50 m şi apartine unui copil aşezat pe partea stânga, in pozitie chircită,
cu mâinile aduse in fată, la bărbie, orientat NNV 58° - SSE 26°. Mormântul avea ca
inventar o canitll mică (pl. 1 1 1/3 ; XXXII I/2) aşezata la cea. 0,25 m de cran iu. in fata
acestuia, şi o ceaşcll cu doua torţi, mai mare (pl. 1 1 1/ 1 ; XXX I I I/3), aşezată tot in fată,
intre genunchi şi coaste. Forma gropii mormântului, ovalll, se cunoştea destul de bine.
După materialul ceramic din inventarul lui, putem data acest mormânt in
perioada de sfârşit a epocii bronzului - cultura Monteoru. De altfel, şi celălalt material
ceramic care a apllrut in sapatura aparţine tot acestei culturi.
Mormântul I l (fig. 8) descoperit in S l l , caroul 7, la adâncimea de 0,95- 1 m sub
nivelul locuinţei adâncite din sec. 1 1-1 1 1 d.Hr., apartine unui om matur. Scheletul aşezat
pe partea stânga, in poziţie chircitll, destul de bine păstrat. era orientat in direcţia nord
est. Chircirea nu era tot atât de pronuntata ca la copil. Ca inventar, avea in dreptul
bazinului o ·verigă şi un disc din os, bine şlefuite, ca amuleta (pl. 1 1 117, 1 0; XXX I I I/4. 5 ).
În fată, in dreptul umărului, la cea. 0,20 m se afla un os de animal, probabil ofranda de
carne. Şi acest mormânt poate fi datat in epoca bronzului - cultura Monteoru.
9

Flon:scu. M. Nicu, Gh. Radulescu, Câteva date referitoare lafa::ele târ=ii ale culturii Monteo111
in lumina cercetăriior de la Prifelti. in MemAntiq. III, 1 97 1 , p. I S7- 1 82. 1ig. 2/2, 3.
Eug. Zaharia. Das Griiberfeld von Balinte1ti-Cioinagi rmd einige Fragen der Bron::e::ait in der
Moldcm, in Dacia, N.S .. VII, 1 963, p. 1 39- 1 76, lig. 3/2-4: 4/4, 6. 7. 10; S/1 , 2: 112. 8.

M.
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PI. IH - TAmâşeni. 1 ,3 inventar MI: 2,4,12 - c:eramicl din epoca bronzului: 7, 1 0 - inventar MII
9 - brl1arl epoca din bronzului: 5,6 - c:eramicl din Hallstatt: 8,11,13-16 - c:eramicl din sec. IV-III T.H.
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i n apropierea celor douA morminte, cu ocazia construirii unui beci, au fost
descoperite alte câteva schelete umane. Cei care au lucrat la acesta nu şi-au dat seama
nici de vechimea lor şi nici de eventualitatea existenţei vreunui element de inventar.
Cert este eli prezenta celor douA morminte descoperite de noi, cât şi informatiile
privitoare la altele care au fost dezvel ite, ne aratA că avem de-a face cu necropola
aşe7.lirii din apropiere, care dateaza tot din perioada de sfârşit a epocii bronzului cultura Monteoru. Printre materiale amintim şi descoperirea în SIV a unei brăţări de
bronz 1 1 , rotundă in secţiune, cu capetele ascuţite şi apropiate (pl. 1 1 1/9).
1 1 .4. AŞEZAREA H ALLSTATTIANĂ.
Ca şi în cazul aşezării din epoca bronzului, constatAm prezenta sporadicA a unor
materiale aparţinând acestei epoci. Un nivel arheologic nu a putut fi surprins în nici una
din secţiunile noastre. Deşi aşezarea corespunzAtoare nu se aflA in zona cercetata de noi,
ca nu poate fi prea departe de vreme ce s-au descoperit mai multe materiale, în special
ceramica, în săpăturile pe care le-am efectuat. Printre acestea notAm prezenţa unor
fragmente ceramice care provin de la vase mari, cu luciu negru sau cenuşiu Ia exterior,
străchini de diferite mărimi, decorate ctlcaneluri oblice, având buza trasă in interior etc.
(pl. 1 1 1/5, 6), care fac parte din Grupul Corlllteni 1 2
1 1.5. AŞEZAREA DACICĂ - nivelurile din sec. I V-I I I î.H r. şi I I-IV d. Hr.

Pe toatA suprafaţa cercetată de noi au apărut materiale arheologice şi a fost
surprinsa stratigrafic o aşezare dacică cu mai multe niveluri.
Cele mai vechi urme dacice aparţin sec. IV-III î.Hr. şi constau, în special, din
fragmente ceramice care provin de la vase borcan, vase cu profilul aproape drept, vase tip
sac, vasul cu apuclitori conice, fructiere, strachini, lucrate la mână. Asemenea vac;e au fost
descoperite în majoritatea aşezârilor din sec. IV-III i.Hr. , ca de pildA la Poiana13, Rlicătău 14,
Brad 15 Acestea ne dovedesc faptul cA pe acest loc sau în imediata lui apropiere exista o
aşezare din aceastA perioada. Faptul că nu a fost surprins stratigrafic un asemenea nivel
ne arată că aşezarea se află prin apropiere (pl. 1 1 118, I l , 1 3- 1 6; V/ 1 , 2. 4; X l/2). Cele mai
multe urme materiale aparţin sec. I I-IV d.Hr.. când locuirea a fost foarte intensa,
distingându-se două niveluri de locuire care au o grosime destul de mare.
1 1 .5 .a. LOCUINŢELE.
Perioadei dacice, 1'espectiv sec. I I-II I d.Hr. îi aparţin mai multe locuinte care au
fost cercetate în intregime. S-au surprins doua tipuri de locuinţe: adâncite şi de suprafaţa.
Deşi numl\rul locuinţelor de suprafaţa este mai mare, faptul eli se păstrează doar
o parte din ele, în special fragmente de pereţi arşi, care sunt răspândite pe mari întinderi,
11

Piese asemanatoare au fost descoperite la Barboşi, Tilvlldarlşti şi Teiuş, datate in cultura Noua 1
şi 11, cf. A.C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România, in CCDJ. IX,
Calllraşi 1 99 1 . fig. 1 04-N I , 2; 1 68-IV/ 1 . 3, 6.
12
A. Lăszl6. Începuturile epociifientlui la est de Carpati. Bucureşti, 1 994, pl. X/43-46.
1 3 R. Vulpe şi Ee. Vulpe Lesfouilles de Poiana, in Dacia, II I-IV. 1 927- 1 932, p. 293, fig. 49.
1 4 V. Cllpitanu, Pl'illcipalele rezultate ale siipllturilor arheologice În uşe::area geto-dacică de la
Răcătiiu (jud. Bacllu). in Corpica, VIII. 1976, 1ig. 6/ 1 , 4: V. Cilpitanu, V. Ursachi, O nomi
cetătuie daciciJ pe valea Sirellllui in Carpica, 11, 1 969. fig. 6.
1� V. Ursachi. Zargidal'a, Bucureşti. 1 99S, p. I SO. I S I , pl. S I . S2. S4.
,
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Pl. V - Tlmlteni. 1 ,2,4 - c::eramicl din sec. IV-III I.Hr.; 3 - vas-urni - SI, C3;
5 - cani, Sili, C4; 6 - fruc:tierA, Sili, C2; 7 - cani cenufie, Sll, C1 ; 8 - castronel, Sili, C2;
9-12 - vaae-borcan, Gr. 9, din sec. II-III d.Hr.
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Pl. VI - Tlmlfeni. 1 - cani; 2 - capac; 3 - QJţit de fier; 4 - c1nitJ clrtmizle; 5 - cani;
6 - opalt; 7 - canA: 8 - canA; 9 - teracotA. SVI, 81 , sec. XIV-XV; 10-1 3 - vase-borcan
şi 14 - fructJerl, SIV, 81 . din sec. 11-111 d.Hr.
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nu ne dau elemente precise privind sistemul de constructie, forma, acoperişul sau alte
anexe gospodlreşti. Materialul ceramic sau inventarul de alti naturi este destul de

rAspindit şi nu poate fi atribuit cu sigurantA unei anume locuinţe. Vetrele deschise, fie
izolate, fie in interiorul unei locuinte, nu au elemente deosebite de constructie care sa ne

ofere prilejul cunoaşterii unui anumit tip de l oc uin tA cu amenajarile strict necesare.

Locuintele din cea de a doua categorie - adâncite - au avut forma rotunda sau

ovală, cu unele amenajAri in interior şi acoperişul susţinut de pari groşi infipti in
pamânt. Din aceasta categorie de locuinte au fost cercetate doua şi anume, locuinţa de

tip bordei din Sl/ 1 979 şi B l din SIV/ 1 987.

Locuinţa bordei 1 , din sec. 1 1 - 1 1 1 d.Hr., se afla. in carouri le 6-8 din SI, la 0,65 m
adâncime de la suprafata solului actual in partea sudicA şi imediat sub pAmintul vegetal
lucrat in capAtul de nord. Forma nu a putut fi stabilita deoarece nu s-a văzut decât
porţiunea din şanţ. După curbura laturilor surprinse în şant se poate deduce ca avem de
a face cu o locuintA de formA rotundă sau ovală, cu unul din diametre de 3,50 m. Fundul
locuinţei prezintă o crustă de arsurii zgurificată care ne indică un atel ier meşteşugllresc.
Aceasta este intăritl şi de faptul cll in imediata apropiere, la numai 0,20 m se afla o
groapa cilindricll cu fundul ars, in care s-a descoperit foarte multi zgura metalic!. in
capătul de nord al locuinţei, pe porţiunea surprinsă in şanţ, s-a dat peste o şlnţuire destul
de adâncă, de 0,25-0,30 m de la fundul ei, a carei menire nu o putem desluşi. S-ar putea
ca ea si fi servit pentru a aruncarea zgurii.
Ca inventar, aceasta locuintA conţinea: fragmente de la o caţuie, trei vase borcan
cu brâu simplu sau alveolat şi un fragment de la un vas borcan cărllmiziu, cu luciu la
exterior, din sec. IV- I I I i.Hr., lucrată cu mâna. Ceramica lucrată la roatA este
reprezentata de urmatoarele tipuri de vase: trei strAchini cenuşii, şapte vase-urnă
(cenuşii) de diferite mArimi, un vas-umA din pasta roşie cu angobll, care are incizat pe
corp un brllduţ, patru cAni cenuşii, o canA roşie, o fructieră roşie, un vas-umA roşu, o
amforă albicioasA cu douA semne pictate cu vopsea roşie (pl. XXIV/1 9), o amforă
cărAmizie, o fructieră neagra şi un vas uma galbui-roşiatic. La acesiea adăugam prezenta
unei mari cantitAti de zgurA, lipituri de la pereti. cenuşă şi oase de animale.
Cea de a doua locuintA adâncitA - B 1 - tot din sec. 1 1-1 1 1 d.Hr. a fost surprinsă în
carourile 4 şi 5 din SIV. la adâ"cimea de 0,50 m, fiind cercetată in intregime. Locuinta
avea forma ovaiA. cu axul lung de 3,95 m şi axul scurt de 3,60 m.
Locuinta a avut mai multe amenajări din pAmânt cruţat in interior: lavite, poliţe,
gropi pentru susţinerea unor pari. in partea de sud se afla intrarea, marcatA prin câteva
trepte din pAmânt crutat. Adâncimea maxima a locuintei este de 2, 1 5 m de la nivelul
solului actual. N u exista vatra in interior. Prepararea hranei se flicea in exterior, iar
încălzirea locuinţei pe timp friguros era rezolvata cu aj utorul pietrelor sau greutăţilor de
lut piramidale încinse in foc, pe vetrele deschise, semnalate in aşezare.
În interior s-au descoperit urmatoarele materiale: fragmente de la şase vase
borcan, decorate cu brâu simplu, cu prag pe umar şi cu brâu alveolat, din ceramică
lucrata cu mâna. Ponderea cea mai mare o are ceramica lucrată la roată: fragmente de la
6' vase urnă cenuşi i şi unul roşu, patru fructiere cenuşii şi una roşie, un vas de provizii
cenuşiu, trei căni cenuşii şi una roşie, patru cllni mari cenuşii, trei amfore cărămizi i şi
una albicioasă. La acestea se adauga un obiect de fier, probabil un cârlig de undiţă.
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2

Pl. VII - Tămăşeni. 1 ,3,8 - vase-urnă; 2,5,7,9 - vase-borcan; 4 - cană; 6 - căţuie;
1 0 - amforă romană; sec. 11-111 d.Hr.
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Pl. Vltt - Tămăşeni. 1 ,1 3 - vase-umă; 2,3,7,9 - străchini; 4 - amforetă; 5, 1 2 - vase-umă;
8 - fructieră; 1 0 - fusaiolă; 1 1 - căţuie; 14 - bo�can SI, Gr.4; sec. 11-111 d.Hr.

O - cană de lux;
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Pl. IX - Tămăşeni. 2.4 - vase-borcan, Sll, C3; 5-9,11 fructiere, SJJ, CB;
1 0, 1 3-1 5 - străchini, Sll, C7; 1 2 - cană, Sll, C7, sec. I I-III d.Hr. ; 1 - pahar, SJJ, C7;
cană, SJJ, C7, sec. XV-XVI.
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Deasupra acestui bordei a existat o locuinll de suprafall in care s-a glsit o fibula

de bronz cu piciorul intors pe dedesubt şi infllşurat, care apartine celui de al doilea nivel

ciacic de aici, in timp ce locuinţa-bordei descrisi ar aparţine primului nivel dacic,

mpectiv sec. 11-111 d.Hr. Din punct de vederestratigrafic lucrurile sunt clare, fapt care
pcnnite stabilirea unei cronologii destul de exacte.
II .S.b.

ANEXELE ŞI GROPILE.

in afarl de locuinte s-au mai descoperit şi alte complexe, dintre care vetrele
deschise au avut un rol deosebit de important. Aşa dupa cum se ştie, locuintele adâncite,
datorita cantitatii mari de material lemnos ce intra in construcţia lor, nu realizau
IncAlzirea interioara cu ajutorul focului. Aceasta se realiza, cu ajutorul pietrelor sau

1n:utlţilor încinse in foc. Această operaţie se tlcea in afara locuinţei, probabil pe acele

�n: deschise pe care le descoperim mereu in aşezlrile dacice. Şi aici, la Tlmlşeni, s-au

d�scoperit asemenea vetre in afara locuinţelor care serveau,

probabil, atât la

Pfepararea hranei cât şi la încălzirea locuinţelor. Aceste vetre au forma ovall sau

rotunda, fi ind construite destul de simplu, dintr-un strat de lut aşezat peste un pat de

pietre de râu sau fragmente ceramice, tlţuite la exterior. Dimensiuni le lor erau destul
de mici: 0,75 - 0,90 m in d iametru.

AlAturi de acestea trebuie si amintim prezenţa celor doua cuptoare descoperite in

SI, care serveau probabil tot la preparatul hranei, coptul pâinii sau incllzitul locuintelor.
Printre cele mai importante amenajAri anexe ale locuintelor se numiri şi gropile,

ne ele de provizii, pentru aruncarea resturilor menajere sau pentru scos lutul. Cele mai

multe cof'ls•it1•iau locul unde se ţineau proviziile, care - dupA o folosire mai indelungati
�rau transformate în gropi pentru resturile menajere.

Din cele patru gropi descoperite in SI, doar douA aveau un inventar care meriti

rwn.entat in intregime.

Groapa nr. 3, surprinsi la adâncimea de 0,25 m, are forma c i lindricl şi se

��&IAnceşte până la 1 , 1 5 m. În interior s-au descoperit: fragmente de la patru vase-borcan
•kcorate cu brâu alveolar şi linii adâncite şi patru cAţui, din ceramicA lucrati cu mâna.

c eramica lucrati la roatA este prezenti prin urmatoarele forme: o cani roşie, şase

lruct iere cenuşii şi doua roşii, un castron cenuşiu, cinci vase-uma şi doua amfore, una

elh1c ioasl şi una clrlmizie.
Groapa nr. 4 surprinsi în carouri le 1 0 şi I l din SI, la 0,40 m adâncime, de forma
, ehndricl, cu fundul aflat la 1 ,65 m de la suprafaţa actuali a solului, conţinea: fragmente
,,.. la şase vase-borcan cărlimizii, decorate cu brâu alveolat sau .crestat, două căţui şi o
l'""late piramidalii, din pasta grosierl, opt vase-uma cenuşii, patru strachini cenuşii şi una

" IJ IC , o amforetă cu buza pentru capac cenuşie şi un vas din pasta poroasă, lucrat la roată.
...

Gropile din S l l şi S i l i nu contineau material arheologic prea interesant şi de

t"ea renunţăm în a le prezenta pe larg.

În secţiunea IV s-au descoperit pâna în prezent un numar de 1 4 gropi, dintre care
parţ in epocii daco-carpice. Cele mai multe conţin materiale divers�. constituind
, umplexe închise care ajuta la stabilirea unor raporturi cronologice între diferite tipuri
1 1

a

,., materiale, motiv pentru care dam şi inventarul lor.
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Pl. X - TAmAşeni. 1 -3,5,6 - vase-borcan; 4 - că1uie; 7 - fructien'i, sec. II-III d. Hr.
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Pl. XI - Tămăşeni. 2- cană, sec. IV-III i.Hr.; 1 - greutate piramidală; 3 - căţuie;
4,7 - vase urnă; 5,6 - căni, sec. 11-111 d.Hr.
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Pl. XII - TAmtşeni. 1 ,3,4,6,7,9, 1 1 - frudiere; 8 - cAţuie; 10,12, 1 3 - vase-urnă, SI, Gr.3;
2 - cu�t. SV, Gr.3; 5 - cAţuie, SIV, Gr.3, sec. 11-111 d.Hr.
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Groapa nr. 1 . de fonnA c i lindricA, a fost surprinsA in caroul 1 , l a adâncimea de

O.)O m.

În decursul

timpului ea a fost tAiatA de o alta. Fundul gropii ajunge la

- 1 ,40 m.

( · • inventar, in interiorul ei s-au descoperit: douA fragmente de vase din epoca

hfonzului, douA fragmente de la douA vase hallstattiene, şase vase borcan lucrate la

mAna, cu brâu simplu sau alveolar. Ceramica lucrati la roatA este reprezentatA de: douA

"ue de provizii clrlimizii, trei vase-umA cenuşii şi unul roşu, o canll cu buzA cenuşie

pentru capac, un castron cu buza spre interior, cenuşiu, trei fructiere cenuşii, o strachini

c;tnuşie şi una roşie cu buza dreaptA, o canA mare cenuşie douA vase cu corpul globular,
cenuşii şi patru amfore din care una albicioasA şi trei gAibui-rozii. Tot aici s-a mai

descoperit şi o piatrA de ascuţit (pl. I V/8)

Groapa nr. 2, surprinsA in caroul 2, la -0,40 m adâncime, de fonnA cilindricli, cu

rundul în praguri, avea adânc imea maximA de - 1 ,85 m. Aceasta a fost strlipunsli de
1roapa nr. 1 , care este mai noul. Ea contine o mare cantitate de material ceramic pe

care-I prezentAm in continuare:

ceramicA lucrati la mânA: opt vase-borcan decorate cu brâu alveolar sau simplu;
un vas clrlimiziu cu buza dreaptA; un vas cu gura uşor îngroşat! in exterior şi

teşitli; un vas mic, negricios, cu buza evazati; un vas cu corpul sferoidal,
probabil din epoca bronzului şi o greutate piramidal!.

ceramica lucrati la roatA este mai numeroasA şi prezintA unnltoarele fonne: trei

strAchini cenuşii; şase vase-umA cenuşi i şi unul roşu; douA vase cenuşii de

provizii şi douA roşii; opt fructiere cenuşi i şi douA roşii, opt cllni cenuşii şi una

roşie; o canA globularA cenuşie şi 1 6 amfore roşii, cllrlimizii şi albicioase.

Groapa nr. 3 era situatA in apropierea locuinţei B 1 , la 0,50 m adâncime, fi ind

wprapusA de o locuinţA de suprafaţA dacicA. Contine puţin material ceramic: 3 vase
borcan lucrate la mânA şi 2 vase-umA cenuşi i şi unul roşu, o canA neagrA, o fructierli
(Cnuşie, o strachini cenuşie şi o amforli glilbuie.

n4nd

Groapa nr. 5 se afla in carou! 7, la adânc imea de 0,30 m, cu fundul la

- 1 ,20

m,

forma cilindricli. Ca inventar conţinea: fragmente de la un vas-borcan, lucrat la

mAna şi ceramicll lucrati la roatll: doull vase-borcan din pastll-ciment; o farfurie cenuşie,

,tuull fructiere cenuşii; un vas-umil cenuşiu şi unul negricios: trei cllni cenuşii şi una

"''ic; douA amfore, una albicioasa şi una rozie. DupA cele doua vase din pastă

'lrunţuroasll, groapa ar putea sll fie mai târzie, eventual din sec. IV.

Groapa nr. 7. a fost descoperitA in caroul 9, la 0,35 m adâncime cu fundul la -

1 ,20 m, de fonnll cilindricA, cu putin material: trei vase-borcan, o clţuie din pasta

1rmierA şi un vas-umA cenuşiu, doull cAni cenuşii şi douA amfore lucrate la roatA.
Groapa nr. 8, descoperitA in caroul 1 O, la 0,3 5 m adâncime, cu fundul la - 1 m, de

forma cilindricli, era sAraca in material. S-au descoperit fragmente de la 2 vase borcan,
lucrate la mânll, un vas umil şi o canA cenuşie lucratll la roatA..
Groapa nr. 1 3, surprinsA in profilul şanţului, in caroul 1 6, la 0,40 m adânc ime,
lfC fundul la - 1 ,45 m. Conţine puţin material: douA vase hallstattiene; douA vase-borcan
hM:ratc la mânA; douA cAni cenuşi i şi un vas-umA, lucrate la roata. NotAm prezenta unei
�mfore bitronconice cu inel şi o singurA toartll din bandA latA.
Doar douA din cele şase gropi dacice. descoperite in partea de sud-vest contin

ru l • n material arheologic şi anume:
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Pl. XIII - TAmăşeni. 1 ,3,7 - căni de lux; 2,4-6 - căni. SI; 8 - cană de lux. 5 1 1 , CB;
9 - cană de lux, 5 1 1 , C7; 1 0 - vas-urnă , 5 1 1 , C2M; 1 1 , 1 3 - vase-urnă. 5 1 1 , CB;
1 2, 1 4 - vase-umă, 5 1 1 , C 1 ; 1 5 - amforetă, 5 1 1 , C7, sec. 11-111 d.Hr.
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Tămăşeni. Amfore romane: 1 - SI, C2: 2 - SI, Gr.3; 3 - SI, C3: 4 - SI, C 1 :
5 - Sll, C8; 6 - Sll, C2: 7 - Sll, C6; 8,9 - S I , C5: 10 - SI, C4; 1 1 - Sll, C1 : 1 2 - SI, C3;
13 Sll, CY; 14-18 - SI, C7; 1 9 - Sll, C8; 20 - SIV, C 1 -2.
•
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Pl. XV - TămJşeni. 1 ,2 - canA de lux, SI, C3; 3,1 0 - SI, C2; 4 - canA, SI, C3;
5,6 - strAchini, SI, C 1 ; 11 - amforetl, S I, C 1 , sec. 11-111 d.Hr.; 7-9 - borcane, sec. XV-XVI, SI.
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TĂM ĂŞENI - CERAMICA LUCRATĂ LA ROATĂ
TIPul de vas
Cen�ii

VASE
URNĂ
iCANI

Roeii

Cenutii
Roeii
de lux

STRACHI�I

Cenuşii
Roşii

AMFORE

Alblcioase

Clrlmizii
Gălbui
cu o toartA
imita�i

i

locale

FRUCTl-E RE

Cenutii
Roeii

VASE DE
PROVIZII
AMFORETE

Cenusii
Roeii
Cenusii
! Rotii

VASE GLOBULARE
CASTROANE !Cenusii

IRoeii
VASE pasta ciment, sec:.IV
CASTROANE sec. IV
STRECURATORI

Vase cu gura spre interior imPOrt
Vas cu pidurl roşie - import
Cani cu gura pt. capac

i cani globulare - cenusii

!Farfurii - cenusii

Adinc:Imea
� 0.25 0,25
- 0,55-0,81
0,50
.
45
16
.
7
10
.
16
54
.
4
13
.
.
5
4
15
7
1
15
3
1
10
11
6
-

Locuinte
SuprafaţA

Adincit&

13
5
10
2
-

6
1
2
6
-

-

-

.

19
11
11

7
3

.

3

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

3

.

-

-

-

10
1
2
1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

.

.

-

-

-

-

-

-

-

.

5
1
1

.
-

-

.

.

.

.

-

-

-

.

.
.

.
.
-

-

Gropi
41
5
31
5
1
7

2

5
17
7
1
-

22
6
2
4
1
-

-

-

1
1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2
2

-

-

-

-

3

-

1

-

-

-

-

1

Groapa nr. 1 , din carou! 2. aflat! la 0,35 m adâncime, de forma ovaUi, cu fundul
la - 1 .70 m . Contine doar câteva fragmente ceramice care provin de la urmAtoarele tipuri
de vase: trei vase-borcan lucrate la mân! şi trei vase-uma cenuşii şi unul roşu, doua cani
cenuşii cu corpul globular şi o fructier! roşie, lucrate la roata.
Groapa nr. 3. a fost descoperit! in carouri le 4 şi 5, la 0,50 m adâncime, fundul de
praguri, situat la - 1 ,90 m, având forma cilindric!. Avea ca inventar: fragmente dintr-un
vas borcan lucrat la mâna, patru vase-uma cenuşi i şi unul roşu, o c!nitA neagrA, o
fructier! cenuşie, cu picior scurt şi un cutit de fier, pAstrat fragmentar.
in SVI s-au descoperit patru gropi, dintre care trei dacice şi una feudal!. Din cele
trei gropi dacice doar una are inventar. Este vorba de groapa nr. 1 , surprinsA în profilul
de est al sectiunii în carouri le 4 şi 5 la 0,50 m adâncime, cu fundul la - 1 ,90 m. Ca
inventar, avea urmatoarele tipuri de ceramicA: trei vase-borcan decorate cu brâu alveolat
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Pl. XVI - Tămăşeni. 1 - cana; 2 - strachină; 3-6,8-11 - vase-borcan;
7 - fibula, SI; sec. IV d.Hr.

www.cimec.ro

CercetArile a rheologice de la TAmllşeni

251

1

,,

1

J

j

1

.

�·

1

�� -

4

" --·

�n�� F=:�T J M 1.

r::<�-� � 1
:

3

\'·;.

ţf}
' .
·, ,

_ - ..

11

lli.

. • •z:

13

lj:P
.

•'

-s->a

�y:;;j 17

.
'

19
14

21
Pl. XVII - TAmăşeni. 1 • psalie, SVI, C 1 ; 2,3 • SVI, C1 : 14 • SIV, C9 • strApungător; 4,5 • SVI, C 1 0;
1 2 - SV, C9; 1 3 - SIV, C9; 19 • SV, C7, cuţite de fier; 8 - fibulă de fier, SV, C7; 9 · obiect de f.er, SV, C7;
1 5 - fusaiolă, SV, C 1 ; 1 7 - cui, SIV, C 1 ; 1 8 - piatră de ascu�t. SVI, C9-10, sec. 11-111 d.Hr.; 6,7 · cuie,
SV. C7; 21 - cui, SIV, C 1 ; 1 0 - cataramă de f1er; 11 · cuţit, SVI, C 1 0; 20 · brăţarA , SIV, C7, sec. XV-XVI.
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Pl. XVIH - TlmAşeni. 2 - clţuie, S I'/, Gr. 1 : 3 - piatra de ascuţit, S I'/, Gr. 1 :
6 - piatrA de ascuţit , SVJ, Gr.2: 4, 10, 1 3 - vase-uma, SIV, Gr.9;
14 - fructierA, SIV, Gr.2, sec. ll-lll d.Hr.: 1 - vas-borcan. SI'/, Gr. 1: 5,7,8,11,12 - pahare, SI'/, Gr.9:
9 - opaiţ, SI'J, Gr.8; 15 - capac, SV. Gr. 1 : 16 - ulcior, SIV, Gr.9. sec. XIV-XV.
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sau prag şi o cltuie - din categoria lucrati cu mllna; patru vase-urni cenuşii şi unul roşu,
o cani cenuşie, o amforl albicioasA şi una cu gura largi, de culoare roşie, din care se
pAstreazA partial gâtui, pe care a fost executati prin zgratitare o inscriptie din care se
mai plstreazl doar doul l inii verticale.
DupA cum se poate observa majoritatea inventarului arheologic provenit din
slplturile -efectuate pânl acum este reprezentati deceramicl. În afara de câteva obiecte
care permit datarea unor complexe arheologice, tot ceramica, prin tipoJogie, poate data
atât nivelurile de culturi arheologice cât şi complexele închise in care s-a descoperit.
Acest lucru a impus o trecere în revistA a tuturor tipurilor de vase din epoca dacic!,
insumate intr-un tabel, care ne permite, prin analogie, sa datlm cu mai multi siguranta
aşezarea dacic! de aici.
Tabelul consemneazA atât tipurile de vase, adâncimea la care s-au descoperit
complexele închise, cât şi frecventa lor pe adâncime, uşurând prin aceasta posibilitatea
de a constata perioada de inceput, de intensil. locuire şi de sfârşit, a unei epoci sau
perioa�e. in zonele cercetate.

TĂ M ĂŞENI - CERAMICĂ LUCRATĂ LA M ÂN Ă
TIPUL

Vase

-

borcan

-

Cltui
Fusaiole
·

Ceramicll bronz
Ceramicl Hallstatl
Ceramicl sec.

0.0,2&

IV-III I.H.

-

-

ADANCIMEA
0,2&-0,&&

0,&&-0,85

53

22

3

1

1

2

1

20

2

7

-

1

LOCUINTE

•

De

-•- ..

-

Milnclte
11

-

-

1

GROPI

45
11

2
4

-

Începând cu ceramica lucrati la mâna din sec. 11-1 1 1 d.Hr. remarcam prezenţa
vasului-borcan, larg rlspândit in aceasta perioada şi nu numai, de diferite mArimi. cu
corpul alungit, fundul drept, buza uşor rlsfrântl la exterior, diametru! gurii, in general
mai mare ·decât al fundului, tie simplu, tie decorat cu brâu simplu, alveolat sau crestat,
cu prag pe umar. Cele mai multe exemplare (53), au fost descoperite la adincimea de
0,25-0,55 m, reducându-se la 22 de exemplare intre 0,55-0.85 m, nelipsind nici în
locuintele adâncite - ( 1 9 ex.) sau in gropi - 45 ex. (pl. V/1 0- 1 2; Vl/2, 5, 7-9; V l l/ 1 , 1 3 ;
V l l l/4, I X/ 1 -3, 5 , 6 ; XXXIV/ I - I I ; XXXV/ 1 - 1 0). Cele mai apropiate analogii l e avem la
Văleni - Boteşti1 6, Sabloani 1 7, Pânceşti 1 8, sau in alte aşezllri din aceeaşi perioadl19
16

17
11
19

1.

Ioniţă, V. Ursachi, Văleni. O mare necropold a dacilor liberi, laşi, 1 988, p. 67, 68, fig. 1 8/ 1 4 ; 1 9/30, 3 8, 48; 20/48; 25;8; 30/47 ; 3 1 18, 22; V . Ursachi, Săpăturile arheologice de la
Văleni, jud Neamţ; în MCA, IX, 1 970, p. 265-269.
V. Ursachi, Piese de harnaşament descoperite in aşezarea daco-carpicli de la Săbăoani. în
MemAntiq, 1. 1 969, p. 328, 329, fig. 1/ l-5.
V . Ursachi, Aşezarea dacică de la Pânceşti-Neamţ, în Carpica, X X I X . 2000, p. 97. 1 04.
pl. V I I .

Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1 973, p. 6S-69, fig.
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TamAşeni. 1--3 cAni; 4 ulcior. SIV, Loc. 1 , sec. XIV-XV.
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Tămaşeni. 1 2 4 cll n i; 3,5 - vase-borcan, SIV, Loc. 1 , sec. XIV-XV.
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Pl. XXI

-

TAmAşeni. 1 12-5,8 - cAni; 6, 7 - vase-borcan; 9 - greutate;
10 - piatrA de ascuţit, SVI, 8 1 , sec. XV-XVI.
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Ceaşca dacică (pl. V I I I/ I l ; X/3, 4; X ll/5, 8; XXXIII/6- 1 1 ), un recipient
caracteristic populaţiei dacilor l iberi, este şi ea prezentă, in număr relativ mic. Notăm
prezenţa lor in gropi - I l ex., trei la adâncimea de 0,25-0,55 m şi unul la 0,55-0,85 m.
Ele prezintă anatoşii in toate aşezările dacilor liberi, printre care: Săbăoani20, Pânceşti2 1
sau în alte aşezări2
Ceramica lucrată la roata este mai numeroasa şi face parte din mai multe categorii.
Cele mai frecvente sunt vasele-uma (pl. V/3; V l l/ 1 , 3 ; V l l l/5, 1 2; X l/4, 7; X l l/ 1 0- 1 3;
X l l l/ 1 0- 1 4; XXXVI/ I - I I ; XXXVII/1 -7), găsite atât în necropole cât şi în aşezări. Ele au
diferite marimi, culoare cenuşie sau roşie şi sunt decorate în general cu motive lustruite.
Unele din acestea, de dimensiuni mai mari, serveau la pastrarea şi depozitarea
cerealelor. La Tamaşeni s-au descoperit peste 1 20 de 'exemplare cenuşii şi peste 25 roşii,
cele mai multe la adâncimea 0,25-0,55 m. Ele sunt frecvente şi în locuinţe sau gro� i.
Au analo� ii în toate aşezările f: i necropolele daco-carpice, printre care Ia Poieneşti 3 ,
Sabăoani , Gataneşti-Barboasa 5, Damieneşti26, Gabara-Moldoveni27, Văleni28
O alta formă de vas, foarte frecventă în aşezările sec. 1 1-1 1 1 d. Hr., este cana (pl.
V/5, 7; VII; IX/ 1 2; X l/5, 6; X l l l/2, 4-6; XV/4, 7). Cele mai multe se aflau în strat - 70
cenuşii şi 1 7 roşii; 12 în locuinţe adâncite şi 36 în gropi. Ele sunt prezente în toate
aşezările şi necropolele din această perioadă, printre care Ia Bărboasa29, Pogorăşti 30,
Văleni3 1 şi Sabăoani32•
Strachini şi castroane, roşii şi cenuşii, din pastă fină, bitronconice sau
semisferice, cu buza îngroşată sau trasa puţin spre interior, fundul inelar şi umerii
marcaţi prin praguri, sunt destul de frecvente (pl. V l ll/2, 3, 7, 9; IX/ 1 0, 1 3- 1 5 ; XV/5, 6).
Ca şi vasele-uma sau cănile, străchinile sunt atât de culoare roşie, cât şi cenuşie,
prezente atât în strat, cât şi în locuinţe sau gropi. La Tamăşeni au fost descoperite 32 de
străchini cenuşii şi I l roşii. Acestea prezinta analogii în mai multe aşezări sau
necropole printre care necropolele şi aşezările de la Valeni-Boteşte3 , Poieneşti34,
•

20

V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Roman, in Carpica, l,
1 968, p. 1 6 1 ' fig. 3 7Il 1 .
2 1 V. Ursachi, op. cit. , in Carpica X X I X , p. 97, pl. VII.
22
Gh. Bichi.r, op. cit., p. 7 1 -73.
23
R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, in MCA, 1 , 1 953, p. 404, lig. 1 3 1 , 1 32, 1 50, 1 5 1 ,
1 53, 1 54, 1 59, 3 1 8.

V Ursachi, op. cit. , in MemAntiq, l, 1 969, p. 330, fig. 2/3 .
2� V. C!ipitanu, Contribuţii la cunoaşterea populaţiei autohtone din sec. 1/-11/ d. l/r. in judeţul
Bacău, în MN, I l , Bucureşti, 1 975, fig. 1 /8, 9; 2/2, 6, 7; 3/3; 41 1 , 8; 5/2; 9/2, 5.
2 6 1 . Mitrea, Necropola carpică de la Dămieneşti, jud. Bacău, in Carpica, 1 4, 1 982, p. 7 1 , fig. 1 12,
2�

�7
28

��

5, 6; 21 1 ; 31 1 .

Antonescu, Săpături/e arheologice de la Gabăra, in MCA. VI, 1 959. fig. 4/3-6.
1 . Jonit!i, V. Ursachi, lnventaria Archaeologica. fascicol 9, 1 977. R55/ l ; R57al l ; R581 1 ; R60/ l ;

1.

R6 1 1 1 ; R62a/ 1 ; R63/l .

V C!ipitanu, Necropola daco-carpică de incineraţie din sec. al III-lea d� la GălăneştiBărboasa, comuna Onceşti, judeţul Bacău, în Carpica, VII, 1 975, fig. 81 1 , 2.
111
1. lonită, Recunoaşteri arheologice la Pogorăşti şi Răuseni, in ArhMold, l, p. 299, 300, fig. 6/3 ; 7/3.
1
1 V. Ursachi, in Carpica, 1, 1 968, p. 1 2 1 , fig. 6/2, 5, 7, 9; ldem, in MCA, IX, p. 267, fig. 211 -3 .
2
1 ldem. in MemAntiq, l, 1 969, fig. 21 1 , 4, 5.
1 1 1. lonit!i, V. Ursachi, op. cit., laşi, 1 988, p. 7 1 , 72, fig. 20/34; 26/8, 1 3; 36/8, 1 4; 661 1 , 4-6.
14 R. Vulpe, op. cit., in MCA, l, 1 953, p. 45 1 , 452, 456, 457.
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Pl. XXII - Tămăşeni. 1 - drâmbă; 2 - belciug; 3,5 - cuţite; 4 - cui; 6 - străpungător;
7 - obiect de fier, SVI, 81 , sec. XV-XVI.
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Pl. XXIII - Tămăşeni. 1 - tablă de bronz, SVI, 8 1 ; 2 - obiect de fier, SIV, Loc. 11;
3 - unealtă de fier (clanţă), SVI, 82; 4 - unealtă de fier; 5 - cuţit, SIV, Loc. 11; sec. XIV-XV.
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Pl. XXIV - Tămăşeni. 1 ,2,4,7,8,10,11 - cani, SIV, Gr. 9; 3 - opaiţ; 5,9 - SIV, Gr.9;
6 - capac, SIV, C 1 5-16; sec. XIV-XV.
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Gabăra-Moldoven i35, Pânceşti36
Un alt tip de vas, intens folosit de daco-carpi a fost fructiera, prezentă în număr
destul de mare şi în această aşezare. Atât cele cenuşii cât şi roşii, au fost descoperite în
strat - 26 cenuşii şi 1 4 roşii, cât şi în locuinte (6 ex.) sau gropi - (28 ex.), dintre care
şase roşii. Fructierele descoperite aici au piciorul scund, marginea evazată drept sau
uşor arcuită, cu partea superioară a cupei cilindrică, umărul carenat sau uşor rotunjit,
uneori cu marginea mai îngustă, decorată, în special pe buza evazată sau în interior cu
motive lustruite (pl. Vl/14; V I I I/8; IX/5-9, I l ; X/7; X l l/ 1 , 3, 4, 6, 7, 9, I l ; V/6;
XXXV I I I/ 1 - 1 2). Cele mai apropiate analogii le întâlnim la Poieneşte7, Văleni38,
Gălăneşti-Bărboasa39, Pânceşti40 şi în multe alte aşezări datate în sec. 1 1-1 1 1 d.Hr.4 1
În afară de tipurile de vase consemnate până acum în număr relativ mic, au
apărut şi alte forme, cunoscute în aşezările dacice din sec. 1 1-1 1 1 d.Hr., cum ar fi: vase
de provizii, cenuşii şi roşii - 1 7 exemplare; amforete, care imită amforele romane, unele
cu gura amenajată cu un prag pentru capac, cunoscute ca amfore de tip carpic, cu două
sau chiar trei torti, cu corpul sferoidal şi unele alungite, cu gâtui cilindric, buza
îngroşată la exterior, fundul inelar (pl. V l l l/4; X l l l/ 1 5 ; XV/I l ); căni de lux mai mari şi
mai ingrij it lucrate, cu decor lustruit pe gât, toarta în bandă lată, buza uşor evazată (pl.
V l l l/6; X l l l/1 , 3, 7-9; XV/ 1 -3, 1 0) vase globulare sau strecurători. Aceste tipuri de vase,
deşi în număr mic, apar aproape în toate aşezări le din sec. 1 1-1 1 1 d.Hr., ca de pildă la
Văleni42, sau in alte aşezări din Moldova43•
La întreaga gamă de produse ceramice locale adăugăm cele câteva forme de
import, ca de pildă un vas cu gura spre interior, un alt vas cu pictura roşie, de asemenea
de import şi amforele romane de culoare albicioasă, giUbuie sau cărftmizie, ovoidale, cu
gâtui lung şi strâmt, buza îngroşată ca un manşon, cu două torti ce pornesc de pe gât
până pe umăr şi fundul arcuit (pl. V l l/1 0; XIV/1 -20; XXXIX/ I - l O; XXXX/1 -9). Două
dintre acestea au pe umăr câte două semne (litere greceşti) pictate (tituli piclt), iar una
are două semne zgâriate. Ele sunt prezente in toate aşezări le daco-carpice din
Moldova44 În afară de ceramică au mai fost descoperite şi alte materiale care aparţin
aşezării din sec. I l - I I I d. Hr. cum ar fi: fusaiole, greutăţi piramidale, pietre de ascuţit,
cuţite de fier, străpungătoare, mânere din os, fibule fragmentare de fier (pl. IV/3, 6, 7:
VIII/ 1 0, 1 4 ; X l/ 1 ; X l l/2; XVII/ 1 , 5, 8, 9, 1 2, 1 9; XVII I/2-4, 6, 1 0, 1 3 , 1 4).
'"

V

Ursachi.

op. cit. . in Carpica,

XXIX. laşi, 2000, p. 97. 98, pl. XI. X I I.
in MCA, 1, 1 953, p. 330, 358, lig. 1 36, 1 52, 1 9 1 .
11
1. lonilă, V. Ursachi, op. cit. , fig. 2 1/3 1 ; 22/57; 23/93, 96; 3 112 1 , 25.
'''
V. Căpilanu, op. cit. , in Carpica, VII. 1 975, fig. 8/5 .
.u V. Ursachi, op. cit., in Carpica, XXIX, p. 98, pl. X .
• , Gh. Bichir, op: cit., p. 75, 76, pl. LXXXVI I-XCVIII. C/3.
•! 1. loniţă, V. Ursachi, op. cii., fig. 32/38; 35/42.
•1 Gh. Bichir, op. cii., p. 72-74, 8 1 , 82, pl. CX IV-CXIX, CXXII/4, fig. 1 2, 1 3 .
..
Şciva Sanie, Două mici depozite de amfore romane descoperite in Moldova, in SC/V 1 2, 1 9, 1 %8,
p. 345-350; Gh. Bichir, op. cit., p. 90-94; V. Ursachi, Elemente şi influenţe romane la esr de
Carpaţi in secolele 11-111 d H. , in flierasus, 1 978, p. 1 47- 1 62, 1 75, harta nr. 1 , fig. 2, 3 .
• , V. Palade, Jnventaria Archaelogica, fascicola 1 2, Bucureşti, 1 986. R76al4. 5; R82/ l ; R88b/ 1 5.
20; R89b/ 1 7; R92al8.

;; R.

Vulpe, op. cit. ,
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Pl. XXV - Tamăşeni. 1 -5,7,9-12 - căni; 6 - vas-borcan;
8 - piatră de ascutit, SIV, Gr.9; sec. XIV-XV.
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Pl. XXVI - Tămăşeni. 1 opaiţ; 2 - ulcior; 3-8, 1 0.. 1 2 - capace; 9 - pahar; 1 3, 1 4, 1 7 - căni;
1 5, 1 6 - castroane, SIV, Gr.9; sec. XIV-XV.
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Pl. XXVII - Tămaşeni. 1 ,2,1 0 - cani; 3-9, 1 1 , 1 2 - vase-borcan, SIV, Gr.9; sec. XIV-XV.
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Pl. XXVIII - Tămăşeni. 1 -9 - vase-borcan, SIV, Gr.9; sec. XIV-XV.
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Pl. XXIX - Tămăşeni. 1 -1 7 - vase-borcan, SIV, Gr.9; sec. XIV-XV.
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Pl.
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12

XXX - Tămăşeni. 1 ,4,5, 7-9,14,20 cuţite de fie r; 2 - belciug; 3- scoabă; 6 - cui de fier;
10,13 pietre de ascuţit; 1 1 , 12 - străpungătoare: 15,17 Ob� de ceramică; 19 - obiect de fier,
SIV, Gr.9, sec XIV-XV; 16 - silex de Prut, eneolitic; 18 - piatră de ascuţit, sec II-III d.Hr.
-

-
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1

Pl. XXXI

-

Tămaşeni. 1 - opaiţ; 2 strachina cu sma�; 3,5 cani; 4 - capac; sec. XV-XVI.
-

-
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Cel de-al doilea nivel dacic aparţinând sec. IV d.Hr., este reprezentat, de asemenea,
prin mai multe vase, din pastă-ciment, caracteristice pentru această perioadă. Ca forme,
predomină vasul-borcan lucrat la roată, castronul, cana (pl. XVI/ 1 -6, 8- 1 1 ). Vase
asemănătoare au fost descoperite în mai multe aşemi din Moldova şi au fost datate în sec.
IV d.H., cum ar fi la Bârlad-"Valea Seacă'..u, Dămieneşti46, Săbăoani47, l zvoare41, Leţcani49
Tot în acest nivel, într-o locuinţă de suprafaţă s-a descoperit şi o fibulă de tipul
cu piciorul înBşurat, destul de frecvente în aşezările şi necropolele din sec. IV d. Hr. (pl.
XVI/7). Menţionăm doar câteva aşezări şi necropole unde s-au descoperit asemenea
fibule: Bârlad-"Valea Seacă"50, Săbăoanis1 etc.
1 1 .6. AŞEZAREA M EDIEVALĂ - vestigiile din sec. XIV-XVII .
Cercetările noastre dovedesc existenţa în "Silişte" a unei puternice locuiri din
evul mediu: o mare cantitate de materiale şi diverse complexe de locuire. Aşezarea din
această epocă cuprinde aproape întreaga suprafaţă a zonei intrate în studiu, intensitatea
Iocuirii fi ind însă diferită de Ia un loc la altul.
Cele mai multe vestigii din această epocă le-am găsit în zona secţiun ilor IV-VI,
unde au fost cercetate în întregime mai multe locuinţe şi gropi.
1 1 .6.a. LOCU INŢELE.
Locuinţele din această perioadă sunt de două tipuri: adâncite, de tip bordei, şi de
suprafaţă. Cele care s-au păstrat mai bine şi care ne-au oferit mai mult material pentru
studiu aparţin primei categorii, în timp ce locuinţele de suprafaţă au fost aproape în
întregime d istruse de lucrările agricole. De altfel, nivelul de cultură materială aparţinând
acestei epoci a fost distrus aproape în întregime de aceste lucrări.
Dintre locuinţele de suprafaţă amintim doar pe cele din secţiunea IV, notate L 1 şi
L2, care mai păstrează un strat destul de subţire de pământ ars de la pereţi, precum şi
materiale diferite, mai ales ceramică. Ceramica din locuinţa 1 este decorată mai ales cu
rotiţa (pl. XIX/ 1 -4; XX/ 1 -5}, în timp ce în locuinţa 2 decorul preferat erau liniile
adâncite orizontal sau striaţiile.
Deşi în cursul săpături lor au fost descoperite două locuinţe bordei, nici unul
dintre ele nu a putut fi cercetat în întregime. În acest fel nu s-a putut cunoaşte forma
unei asemenea locuinţe. În orice caz, după datele pe care le-am obţinut din ceea ce s-a
cercetat, putem spune că ele aveau o formă de patrulater.
�6

1 . M itrca. Descoperiri arheologice din sec. IV in comuna Dămieneşti. jude{ul 11acciu. in

Carpica, XI. 1 979, p. 1 7 1 - 1 78. fig. I I I , 4.
V Ursachi. Necropola din sec. IV d. l/r. descoperită la Săbăoani, jude{ul Neamţ, in MemAntiq.
X I X, 1 994, p. 26 1 -278, fig. 912; 1 21 1 , 2.
n R. Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936- 1948, Bucureşti, 1 957, fig. 3091 1 , 2.
4'1 Căt. Bloşiu, Necropola din sec. al /V-lea e.n. de la Leţcani Oud. laşi). în ArhMold, VIII, 1 975.
p. 243, 246, fig. 6110; 9/1 6.
"'
V. Palade, op. cit., Bucureşti, 1 986, R7213; R75/3; R 78/5; R79/3, R926/1 6.
"
Material inedit in colectiile Muzeului de Istorie Roman.
'1 Eug. Neamtu, V. Neam{u, Stela Cheptea, Oraşul medieval Baia in secolele X/V-XVII. laşi 1 980,
p. 96- 1 89, fig. 56, 6 1 -68, 70, 76-88.
47
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Pl. XXXI I - Tămăşeni. 1 -3 - SIV, 81 , sec. 11-111 d.Hr.
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Cele două locuinţe-bordei au fost descoperite în SVI şi au fost cercetate doar în
parte datorită condiţiilor nefavorabile din toamna anului 1 987. În secţiunea noastră au
fost surprinse doar mici porţiuni din ele şi s-au săpat doar până la adâncimea de 1 - 1 ,20
m, fără a se ajunge la fundul lor.
Bordeiul 1 . care se afla în capătul de nord al secţiunii V I, conţinea o mare
cantitate de material ceramic şi d iverse obiecte. Printre ele remarcăm ceramică fină,
neagră, cu smalţ sau poroasă şi cărămizie. Se remarcă o diversitate de fonne şi decoruri
(pl. VII I , 2, 3, 5-9; XXI/ 1 - 1 0). În afară de ceramică s-au descoperit şi diverse obiecte
printre care: două cuţite cu lama curbă de fier, două lame de cuţit, o daltă de fier, o .
scoabă, trei împungătoare, o drâmbă de fier, o toartă de vas fragmentară de fier, o
cataramă dreptunghiulara de bronz, obiecte de tablă de bronz şi trei pietre de ascuţit (pl .
XXII/1 -7; XX I I I/ 1 , 5).
Bordeiul 2, situat la circa 20 m sud de B 1 , a fost surprins doar în mică parte în
secţiunea noastră, din care cauză nu s-au putut obţine prea multe date legate de fonnă
sau amenajari interioare. Materialul, destul de puţin, este compus din ceramică şi câteva
obiecte din metal (pl. XXII I/3).
1 1 .6.b. ANEXELE ŞI G ROPI LE.
În afară de locuinţe, s-au mai descoperit şi alte complexe, cele mai importante fiind
gropile de provizii sau pentru resturi menajere, care conţin o mare cantitate de ceramică.
Dintre toate gropile medievale, o atenţie deosebită merită groapa nr. 9 din SIV,
care are o dimensiune neobişnuit de mare - diametru! de 2,5 m şi adâncimea de circa 4
m şi conţine o mare cantitate de fragmente ceramice provenite de la peste 250 de vase
de diferite m!rimii, culori sau tipuri. Dintre tipuri amintim: căni de diferite mărimi, cu
toarta în bandă lată, trilobate sau cu cioc, ulcioare cu toartă lată, cupe cu picior, căni cu
picior inelar, profilat, vase-borcan cu marginea buzei îngroşată şi răsfrântă, căni şi
ulcioare cu toarta îngroşată, oale cu buza trasă spre interior sau cu şănţuire pentru capac,
opaiţe trilobate, farfurii, capace, fragmente de teracota imprimate cu motive geometrice,
pahare cu umăr mic sau drepte, vase cu pereţii drepţi. Se remarcă şi o mare diversitate în
ceea ce priveşte culoarea - de la roşu la cărămiziu închis şi de la cenuşiu la negru lucios
(pl. XVI I I/5, 7, 1 1 , 1 2, 1 6; XXIV/I - I I ; XXV/ 1 - 1 2; XXVI/ 1 - 1 7; XXVII/ 1 - 1 2;
XXV I I I/ 1 -9; XXIX/ 1 - 1 7; XLI/ 1 - 1 9; XLII/ 1 -9; XLII I/ 1 -6; XLIV/ 1 -6; XLV/ 1 -6).
De asemenea, menţionăm obiectele de fier şi piatră (pl. XXX/1 -20) descoperite
in această groapă. Sunt prezente şi alte materiale, in special ceramică, în stratul de
cultură medieval, prins în unele porţiuni din secţiunile săpate (pl. V/2, 9; lXI I ; XV/8, 9;
X V I I/6, 7, 1 0, I l , 20, 2 1 ; XVII I/1 , 3, 9, 1 5 ; XLVI/ 1 - 1 2; XLV I I/ 1 -2; XXXI/ 1 -5).
Suntem conştienţi de faptul că materialul ceramic medieval de aici merită o atenţie
deosebită, după cum şi continuarea cercetărilor în această zonă se impune. Un studiu
'crarat al acestor descoperiri va fi făcut cu alt prilej.
Deşi asemenea material este bine cunoscut din multe alte aşezări medievale din
Moldova, cum ar fi: Baia52, Suceava53, Roman54 sau Tg. Trotuş55, unele tipuri de
'1

'1

1 :1 Busuioc, Ceramica de uz comun nesmalţuită din Moldova, Bucureşti, 1 975, p. 1 7-30, fig. 3, 30-39.
1

Chiţescu, Ceramica ştampilată de la Roman şi unele probleme in legătură cu purtătorii ei in
Moldova, in SCIV, XV, 1 964, 3, p. 4 1 1 şi urm.
A L Artimon, Oraşul medieval Trotuş în lumina datelor istorica-arheologice, in Carpica, X IV 1 982.
..
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Pl. XXXIII - Tămăşeni. 1 , MI - cultura Monteoru; 2,3 - inventar MI;
4,5 - inventar M I I - cultura Monteoru; 6-1 1 - căţui, sec. I I-III d.Hr.
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Pl. XXXIV - Tămăşeni. 1 - 1 1 - vase-borcan, sec. 1 1-1 1 1 d . H r.
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Pl. XXXV - Tămăşeni. 1 -1 0 - vase-borcan, sec. II-III d.Hr.
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Pl.

XXXVI - Tămăşeni . 1 - 1 1 - ceramică lucrată la roată, sec. 1 1- 1 1 1 d.Hr.
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Pl. XXXVII - Tămăşeni. 1 -7 - vase-urnă, sec. 11-111 d . H r.
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Pl. XXXVIII - Tămăşeni. 1-1 2 - fructiere, sec. 11-111 d.Hr.
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Pl.

XXXIX - Tămăşeni.

1 -10 - amfore romane, sec. 11-11 1 d .Hr.

www.cimec.ro

Cercetiirile a rheologice de la TAmăşeni

Pl. XL - Tămăşeni. 1 -9 - amfore romane, sec. 11-111 d.Hr.
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Pl. XLI - Tămăşeni. 1 - 1 9 - ceramică, sec. XIV-XV.
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Pl. XLII - Tămăşeni. 1 -9 - ceramică, sec. XIV-XV.

www.cimec.ro

281

Vasile U rsach i

282

Pl. X LI I I -

Tămăşeni. 1 -6 - ceramică, sec. XIV-XV.
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Pl. XLIV - Tămăşeni. 1 -6 - ceramică, sec. XIV-XV.
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8
Pl. XLV - Tămăşeni. 1 -3 - opaiţe; 4,5,7-9 - capace; 6 - ulcior, sec. XIV-XV.
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XLVI - Tămăşeni. 1 - piatră de ascuţit; 2-1 1 - frc,:�gmente de capace, sec. XIV-XV;
1 2 - obiecte de fier din sec. 11-1 1 1 , IV şi XIV-XV.

www.cimec.ro

286

Vas i l e U rsachi

•

1

Pl. XLVII - Tămăşeni. Unelte de fier şi pietre de ascuţit

din sec. 11-1 1 1 ( 1 ) şi din sec. X IV-XV (2) .
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ceramică. în special cea decoratii cu motive ştampilate, aduc noi dovezi ale rlispândirii ei
în spaţiul satului medieval. Amintim aici descoperirile din aşezările rurale de la Traian
Sliblioani56 şi Sllblioani-"La Bisericutll" sau "La lslaz"57 care demonstrează nu numai
folosirea acestui tip de ceramică în aşezările rurale, dar şi producerea ei în ateliere locale.
III. CONCLUZII

Din prezentarea descoperirilor flicute pânll în prezent în punctul "La Silişte" din
comuna T!imllşeni reiese - cu destulă claritate - intensa locuire a acestui teren, încă din
cele mai vechi timpuri.
,
Cele câteva fragmente ceramice. obiecte din os sau bronz aparţinând perioadei
de sfărşit a epocii bronzului, cultura Monteoru, dovedesc existenţa unei aşezări destul
de importante, din care am surprins elemente privind cultura materială şi spirituală a
epocii. De asemenea, prima epoca a fierului ne-a oferit câteva date privind locuirea
acestui spaţiu şi în această perioada, dovadă a perpetuării unor elemente de viaţa
omenească pe perioade mult mai lungi.
Cea mai intensă locuire a fost insa epoc-a geto-dacica. Chiar dacă urmele
materiale d;n sec. I V- I I I i.Hr. sunt mai puţin numeroase, ele atesta că pe acest spaţiu a
continuat sll locuiască o populaţie care (:ra prezentă aici încă din epoca bronzului.
Cele mai boga:e vestigi i arheologice Jpartin secolelor 1 1 - 1 1 1 d.Hr. Complexele
închise - locuinţe, gropi, CUj)toare, vure etc. - au dat .>uf:ciente informaţii pentru a se
constata o intensă locuire în această perioadă. Este st�ticient să amintim că fragmentele
ceramicc şi vasele întregi descoperite prin săpatur i le flicute până în prezent, fac parte
din peste 670 de exe.mp'are. Cele mai trecvcnte lipuri de vase sunt vasele-urnă, lucrate
la roată, din pastă c.:nuşie sau roşie, cart: serveau In special la pastrarea provizii lor de
hrani\. Urmeaza apoi ciini le. străchinile, fructicrele, castroanele, amforetele etc.,
.:are st:rve.:tu la d iverse acti vitl\ţi, de la consumul hrane i până la transportul unor
alimente. Frecver�ţa, d iversitatea t ipurilor, calitatea pastei etc. constituie un bun
indiciu privind practicarea meşteşue;ului olăritului la dac i i de aici. Chiar dacă nu s-a
descoperit incă nici un cuptor de ars ceramică, este sigur că acest meşteşug este
bine cunoscut la comunitatea de aici.
Prezenta unui rlllmllr de peste 35 de amfore romane, dintre care trei cu inscripţii,
dovedesc strânsele iegături existente intre populaţia de aici şi lumea romana. Aceasta
este întărit:\, de altfel, şi de prezenţa importantului tezaur monetar descoperit.
Practicarea agricu!tu;:i crc�tcrea vitelor sau celelalte îndeletniciri, ca de pi ldă
vânătoarea, p�scuitd, ţesutul etc. t:rau, de asemenea, ocupatii de bază a locuitorilor daci,
ei fi ir.d leg:.�ti de pri�::r. iccle ccnJ iţ1 i oferite de natură. Dt· asemenea, este necesar să
am in�im faptul că unele materiaie atesta o continuare a vieţii pe acest loc şi în perioada
următoare, sec. IV-V.
În sec . XIV locuirea acestui teren a fost deosebit de intensă, prezenţa unor
materiale specific orăşeneşti, ca de pildă ceramică ştampilată cu motive aşa zis "gotice",
,

D. Hord i l ă. Un cuptor de ars ceramică din sec. XIV-XV de
Neam(. în MemAntiq, XXI, p. 22 1 -224.
n Material inedit aflat în colectiile Muzeului de Istorie Roman.

\h
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ca şi teracota, arată o înflorire a vietii materiale şi spirituale în aceastli epocli, dupli cum •
marea cantitate de obiecte şi ceramic!i dovedesc acelaşi lucru. Numai momente deosebit
de grele, aşa cum pare sli fi fost viata din sec. XVI sau XV I I , i-au fhcut pe locuitorii de
aici să-şi părlisească vatra, fliră însli a se deplirta prt>a mult.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DANS UETABLISSEMENT
DE TĂMĂŞENI-" LA SILIŞTE" , DtP. DE NEAMŢ
Resume

Dans la commune de Tămlişeni, ă l'endroit denomme par les habitants " La
Sil işte" ă ete decouvert, en 1 978, un tresor de monnaies imperiales romanes . Au meme
annee, au lieu de la decouverte sont commencees les recherches systhematiques par le
trassage de trois sections, completees par trois autres en 1 987, affin de connaître la
stratigraphie archeologique de cette zone.
Ses plus anciennes traces appartiennent ă l'epoque du bronze - la culture de
Monteoru - apres lesquelles suit un etablisement de la ler Age du Fer, le Hallstatt, avec
moins des traces de vie materielle. Une habitation, toujours, moins consistente a
appartenu aux IV - I I I siecle av. J . Ch. La plus intense habitation de cette zone, appartient
aux daces libres, I I- I I I siecle apr. J. Ch., ayant un nivele archeologique assez riche en
traces de vie materielle. apres laquelle suit un etablisement de plus courte dun�e du IVc
siecle apr. J. Ch. Le dernicre nivele archeologique de cettc zone, assez consistent, avec
des nombreuses traces de vie materielle concernant la population de cette zone
appartient au XIV-XVI• siecle apr. J. Ch.
Le materiei resulte par la recherche archeologique de Tăm!işeni, pendant les deux
campaignes des fouilles, ont pennis l'envichissement de nos connaissances concemant la
vie materielle et spirituelle des habitants de differents epoques historiques.
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NECROPOLA CARPICĂ
DE LA DOCHI A-"LA PERDELE"
COM. (jiROV, JUD. NEA MŢ
de Elena-Roxana Munteanu
şi Neculai Bolohan
În ultimii ani, pe teritoriul satelor Dochia şi Mărgineni Gud. Neamţ) au fost
efectuate cercetări arheologice în punctele Sărăţica-La MovilA", "La Perdele" şi " l ugani
"
Dealul lui Tiinasii", fiind descoperite şi recuperate vestigii aparţinând mai multor epoci. În
cele ce urmează vom prezenta rezultatul siipiiturilor sistematice din punctul ..�a Perdele",
unde au fost descoperite urmele unei aşezări din perioada târzie a epocii bronzului cultura Noua - precum şi cele ale unei necropole carpice din secolele 11-1 1 1 d.Hr.
Satul Dochia este situat în partea central - esticA a depresiunii Cracău-Bistriţa,
într-o regiune în care condiţiile geografice asigură un mediu propice locuirii, prin
prezenţa a numeroase cursuri de apă, cu caracter permanent şi semi-permanent şi a
reliefului de eroziune, cu pante line1
CercetArile de suprafaţă efectuate în anii anteriori2 în punctul "La Perdele", situat
la 2,5 km est de satul Dochia, în proximitatea unor surse de apă (fig. 1 ), au indicat, prin
poziţia favorabilă locuirii şi prin prezenta, la suprafata solului, a numeroase fragmente
ceramice atribuibile culturii Noua, posibilitatea existenţei, în acest loc a unei aşezări
aparţinând sfârşitului epocii bronzului. Pentru cercetarea sa3 au fost realizate, în iulie
1 996, trei secţiuni - S 1-III ( 1 ,5 x 1 O m), orientate pe direcţia nord-sud şi o casetă - Cas
1 (4 x 4 m); s-a constatat cii stratul de cultură fusese deranjat, material arheologic fiind
adunat doar din S 1, de la -0,50 m şi din Cas 1 . Situaţia întâlnită mai ales în Cas 1 , la 0,50 m - prezenţa, la aceleaşi adâncimi, a fragmentelor ceramice de factură Noua şi
carpice - impunea continuarea cercetArilor, în scopul clarificArii obiectivelor. În vara
anului 1 997 au fost deschise patru casete - Cas 2-5 (5 x 5 m), cu martor stratigrafic de
0,5 m între ele, la 1 m nord faţă de Cas 1 . U lterior au fost trasate secţiunile IV-VII, tot
pe direcţia nord-sud, dupA cum urmează: S IV - 1 ,5 x 1 O m; S V - 1 ,5 x 5 m; S VI - 1 , 5
x 5 m; S VII - 1 ,5 x 5 m (S VII a devenit, prin lArgirea sa, Cas 6). Stratul de cultură
aparţinând perioadei târzii a epocii bronzului - pământ cafeniu închis, afânat - a fost
deranjat peste tot de cimitirul carpic.
1

Cih.

Lupaşcu, Depresiunea subcarpatică Cracău-Bistriţa. Studiu pedogeograjic, Iaşi, 1 996, p. 1 59.
Cercetare de şuprafaţă - Gh. Dumitroaia şi M. Alexianu ( 1 9.89); cf. Gh. Dumitroaia, Cultura
Noua pe teritoriu/judeţului Neamţ, in Carpica, XXIII, 1 992, p. 1 27.
Cercetări N. Bolohan, Universitatea "Al. 1. Cuza" laşi.
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Fig. 1

-

Dochia - "La Perdele" Plan general. cu indicarea locului săpăturilor.
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Unele date privind acest din urmă obiectiv au fost publ icate anterior săpăturii
noastre, în urma săpăturilor de salvare din toamna anului 1 963 care au dus la
recuperarea conţinutului a patru morminte de incineraţie în urnă4 În lipsa indicaţiilor
topografice, însă, informaţi ile publicate la acea dată nu au putut constitui baza de
plecare pentru propriile noastre cercetări, ci au fost valorificate doar pentru studierea în
ansamblu a monumentului.
Un prim mormânt a fost descoperit, în campania 1 997, în jumătatea de sud a S
VII, fapt care a determinat lărgirea secţiunii până la dimensiunile de 4,8 x 5 metri (Cas
6); au mai fost descoperite, in urma acestei operaţiuni, alte patru morminte, iar prin
dezvelirea unei suprafeţe mai mari, atingând 9,20 x 8,50 metri, tot in Cas 6, in anul
următor au mai fost cercetate alte nouă morminte (fig 2).
M 1 - descoperit la -0,25 m, aparţinea probabil unui copil, judecând după
numărul redus al fragmentelor osteologice descoperite. Inventarul sllu consta dintr-o
urnă lucrată la roată, din pastll cenuşie, cu degresant din cioburi pisate şi nisip, având
formă bitronconică şi buza rllsfrântă (fig. 3/ 1 ). Vasul se afla într-o poziţie uşor încl inată
spre nord, fi ind span din vechime.
M 2 - găsit la -0,50 m, avea groapa conică în secţiune, sesizabilă doar datorită
structurii mai atănate a pământului de umplutura. Conţinea puţine fragmente
osteologice calcinate, pigmenţi de arsurll şi oase de bovidee. Inventarul consta din urnă,
strachină-capac, mărgele din pastă sticloasă şi din calcedoniu (fig. 3/4-25).
Uma (fig. 3/3 ) de acelaşi tip cu cea din M 1 , de culoare gri, lucrată la roată din
pastă cu nisip şi cioburi pisate, de formă bitronconică, cu marginea răsfrântă şi fundul
inelar, se afla într-o poziţie uşor încl inată spre est şi era acoperita cu o strachinll de
formă semisferică, cu buza îngroşatll şi fundul inelar (fig. 3/2). Aceasta din urmă era
lucrată din aceeaşi pastă şi în aceeaşi tehnică ca şi vasul-urnă.
Resturile incinerate ale defunctului au fost aşezate in umll împreună cu mărgelele
din pastă sticloasă, roşii, de formă tubulară - unele trecute prin foc - şi cu cele de
c.:alcedoniu, precum şi cu fragmente de cllrbune şi cenuşă provenind de pe rugul funerar.
M J - a fost descoperit la -0,6 1 m (fig. 4/ 1 ) şi consta dintr-un vas-urnă
depus împreună cu o cataramă de fier şi fragmente osteologice calc inate într-o
groapă de formă conică.
Urna, lucrată cu mâna dintr-o pastă cu pietricele sfărâmate şi nisip, incomplet
orsll, cărllmizie cu pete cafenii, are formă bitronconică, cu marginea evazată; registrul
mferior este mai înalt decât cel superior, vasul având, aşadar, o formll uşor alungită.
Decorul constă dintr-un brâu simplu, tras din pasta vasului, situat deasupra zonei
diametrului maxim (fig. 4/2).
În interiorul vasului au fost depuse câteva fragmente osteologice calcinate,
provenind mai ales de la craniu. Majoritatea resturilor cinerare zăceau in groapă, depuse
in j wrul urnei; lângă vas, lipită de peretele acestuia, imediat sub brâu, se afla o cataramă
de lier (fig. 4/4).
,

1

Scorpan. Necropo/a carpică de la Dochia (r. Piatra Neamţ, reg. Bacău),
1 967, p. 33 1 .
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M 4
a fost descoperit la -0,60 m, într-o groapă de formă conicl, ce se
diferentiaza prin structura mai afănată a pământului de umplutură şi prin culoarea mai
deschisă a acestuia (fig. 51 1 ). in proximitatea gropii au fost descoperite şi fragmente
ceramice, o fusaiolă bitronconică, pietre, oase de bovidee şi pigmenţi de arsură, ce ar
putea fi puse în legătură cu acest mormânt.
Inventarul constă dintr-un vas-urnă, o strachină-capac, o fibull, un pandantiv
amuletă şi câteva mărgele din pasta roşie.
Uma, având aceeaşi formă cu vasele din M 1 şi M 2, este lucrată dintr-o pastă
amestecati cu nisip, bine arsă, de culoare neagră-cafenie, şi prezintă deasupra zonei
diametrului maxim un brâu format din patru linii incizate (fig. 5/3).
Strachina aşezată drept capac deasupra urnei, cu gura în jos, avea formă
semisferică, buza îngroşată şi fundul inelar (fig. 5/2). Resturile osteologice ridicate de
pe rug au fost depuse în interiorul urnei, alături de celelalte obiecte neatinse de foc:
fi bula de bronz (fig. 5/1 2), pandantivul tubular cu verigi (fig. 5/1 1 ) şi mărgele le din
pasta sticloasă (fig. 5/4- 1 0).
M S - a fost descoperit descoperit Ia -0,70 m, într-o groapA de formA conicll (fig.
4/5). in apropierea mormântului, spre sud, au fost evidenţiate fragmente ceramice,
pietre, oase de bovidee şi pigmenţi de chirpic. Uma, un vas lucrat Ia roată, de culoare
cenuşie, cu corpul bitronconic şi buza răsfrântl, are modelat sub buzi un prag (fig. 4/6),
aşa cum poate fi observat şi Ia vasele din M 1 , 2 şi 4.
Drept capac a fost folositA partea superioară a unui vas lucrat cu mâna dintr-o
pastă cu pietricele stlrâmate, incomplet arsi, de culoare cafenie deschisă, prezentând la
1 O cm sub buza evazati un brâu alveolat (fig. 4/3 ).
Datorită presiunii solului uma s-a sparts, iar vasul-capac a alunecat în interiorul
acesteia, înglobând parţial resturile cinerare.
M 6
a fost găsit Ia -0,70 m, într-o groapă de formă conică, ce se diferentiaza
prin structura mai afânatl a pllmântului de umplutură (fig. 6/ 1 ). Uma (fig. 6/2),
bitronconica, lucrata cu mâna, din pastă cu pietricele stlrâmate şi nisip, a fost spartă din
vechime. În interiorul acesteia se aflau resturi osteologice, o mărgea din pastă sticloasă
şi o fibull de fier, trecută prin foc şi ruptă în mai multe bucăţi (ca urmare a combustiei,
unul dintre fragmente era sudat de un fragment osteologie).
in jurul urnei au fost descoperite fragmente ceramice provenind atât de la vase
cenuşii, lucrate la roată, cât şi de la vase clrllmizii, lucrate cu mâna, resturi
osteologice animale şi pietre.
M 7
se afla la -0,65 m. Groapa. de forma conică, s-a observat datorită culorii
mai deschise a pământului de umplutură (fig. 6/3). Uma constă dintr-un vas de
dimensiuni mari, de formA bitronconică, cu buza evazati, lucrat cu mâna dintr-o pasta
cărămizie, friabilă, cu cioburi pisate în compoziţie (fig. 6/4). Drept capac a fost folositi
o fructieră Iucratll la roatA, din pastă cenuşie, cu degresant din nisip (fig 6/5). Piciorul şi
marginea vasului sunt rupte din vechime. Imediat sub margine, vasul prezintă două
perforaţii, situate Ia 6,5 cm una de cealaltă. O a treia perforaţie mai poate fi observati pe
-

-

-

5

Datorită stării proaste de conservare, vasele din M 5 au putut fi reconstituite doar grafic, ţinând
cont de modul cum se prezentau in momentul descoperirii; in aceeaşi situalie se află şi
urnele din M 6-8, I l şi 1 2.
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marginea răsfrântă a vasului. Aşezat iniţial cu gura în jos, deasupra urnei, capacul a
alunecat în interiorul acesteia.
Resturile cinerare, depuse în urnă fliră o ordine anume, erau amestecate cu
pământ; împreună cu fragmentele osteologice culese de pe rug se afla o mărgea din
pastă sticloasă, discoidală, de dimensiuni foarte mici (diametru! - 2 mm).
M 8 - a fost descoperit la -0,60 m, într-o zonă cu fragmente ceram ice, pietre şi
dinti proveniţi de la animale mari. Groapa, conică în secţiune (fig. 6/6), conţinea vasul
urnă, bitronconic, lucrat cu mâna din pastă friabilă, de culoare cărămizie (fig. 6/8),
capacul, precum şi resturile cinerare, aşezate în jurul vasului şi dedesubtul acestuia.
Capacul era reprezentat de un fund de vas lucrat la roată, cenuşiu, din pastă bună (fig.
617), fiind aşezat în urnă, deasupra unei părţi din resturile osteologice.
Mormântul se afla într-o stare de conservare destul de proastă: urna era spartă
din cauza presiunii solului.
M 9 - se găsea la -0,60 m, într-o groapă de formă conică (fig. 7/ 1 ). Conţinutul
mormântului era reprezentat de urnă, în care erau depuse fragmentele osteologice
adunate de pe rug.
Urna (fig. 7/2), un vas bitronconic de mari dimensiuni, era lucrată cu mâna dintr-o
pastă cărăm izie, cu mult degresant - pietricele sflirâmate şi nisip. in jumătatea inferioară
se observă pete de culoare brună, ce dovedesc arderea secundară a vasului. Deasupra
zonei diametrului maxim vasul a fost decorat cu un brâu cu crestături; buza vasului este
ruptă din vechime, două fragmente din aceasta fiind descoperite în groapă. În panea sa
inferioară urna prezintă urme de ardere secundară.
M 1 0 - la -0,62 m a fost găsit un mormânt în care depunerile resturilor cinerare
au avut loc într-o groapă de form:l ovală (fig. 7/4). Împreună cu fragmentele osteologice
incinerate se aflau şi pigmenţi de cărbune, cenuşă şi putine fragmente ceramice, dintr-o
pastă friabilă, prost arsă. Grosimea stratului de depunere în groapă atinge O, 1 O m.
M 1 1 - a fost descoperit la -0,60 m; groapa nu a putut fi surprinsă (fig. 7/3).
Inventarul era format din urnă şi capac.
Urna, spartă din vechime. constă dintr-un vas lucrat cu mâna din pastă cărămizie,
cu degresant din pietricele sflirâmate şi nisip, insuficient frământată. S-a păstrat doar
panea inferioară a vasului. crăpată (fig. 7/6).
Prezenta capacului. o strachină lucrată la roată din pastă cenuşie, cu marginea
ingroşată şi fundul inelar. este arestată de existenţa câtorva fragmente care îi aparţineau
acestuia (fig. 7/5), descoperite atât în urnă cât şi în zona din imediata apropiere.
Resturile osteologice au fost depuse în urnă, cu excepţia unui molar, aflate dedesubtul
acesteia. Cantitaiea oaselor depuse în urnă şi prezenta dintelui indică posibil itatea
atribuirii acestui mormânt unui copil.
M 1 2 - la -0,78 m a fost găsit un mormânt parţial distrus (fig. 8/1 ); s-a păstrat in
situ partea inferioară a vasului-urnă (fig. 8/2), lucrat din pastă cărlimizie, cu mâna,
prevăzut cu un brâu deasupra zonei mediane. Din analiza fragmentelor ceramice
recuperate, a fost dedusă prezenta capacului, constituit dintr-un alt vas (întreg sau
fragmentar), lucrat cu mâna.
Resturile cinerare fusesera depuse atât în urnli, cât şi în jurul şi dedesubtul
acesteia, în groapa de formă conică, împreună cu resturi osteologice animale.
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M lJ - era situat la -0,60 m; nu a fost surprinsli groapa monnântului (fig. 8/3).
Uma, cenuşie, lucrată la roată, de fonnli bitronconicll, cu buza rllsfrântll şi fundul inelar
(fig. 8/5), conţinea resturile osteologice adunate de pe rug, precum şi doi cercei (?) de
bronz, de fonnli foliacee (unul intreg şi unul fragmentar)6, neatinşi de foc. Uma era
acoperită cu o strachină cu marginea îngroşat!, rotunjit! şi cu fundul inelar (fig. 8/4).
M 1 4 - la -0,69 m a fost gllsit un monnânt distrus din vechime. Se pllstreazll doar
două fragmente provenind de la partea superioarli a unui vas bitronconic (uma?), lucrat
cu mâna din pastli grosierli, cu buza uşor evazatli şi brâu crestat, tras din pasta vasului
(fig. 8n). Împreună cu acesta se afla un alt fragment, de la marginea răsfrântli a unui vas
cenuşiu, lucrat la roată (fig. 8/6).
De jur-împrejur se puteau observa pigmenti de arsură şi puţine fragmente
osteologice calcinate.
Ceramica din cimitirul de la Dochia constituie principalul reper pentru atribuirea
culturalli a monumentului. Deşi starea de conservare nu este în toate cazurile foarte
bunii, s-a putut realiza o tipologie a recipientelor din lut, tinând cont de fonna acestora
şi de tehnica de "fabricaţie". Astfel, unnărindu-se caracteristicile pastei şi procesul
modelării, s-a realizat o distincţie primarii intre ceramica lucratli cu mâna şi cea lucrată
la roata olarului. Apoi, in funcţie de criteriul fonnei şi de cel al utilităţii vaselor, am
putut diferenţia tipuri ca vasul bitronconic, strachina, fructiera.
Ceramica lucrată cu mâna este modelat! dintr-o pastll grosieră, cu mult degresant
nisip, pietricele sflrâmate, mai rar cioburi pisate; arderea este incompletă, iar culoarea
variazll de la clirămiziu la cafeniu deschis, cu pete mai închise. Î n necropola de la
Dochia aceastll categorie ceramică este reprezentarii printr-o singuri fonnli: vasul
bitronconic cu corpul înalt (înălţimea este mai mare decât diametru! maxim), fundul plat
şi marginea uşor evazatli, cu pereţii mai mult sau mai puţin bombaţi; unele urne sunt
decorate cu un brâu simplu (M J), alveolat (M S. I l) sau crestat (M 9, 1 4). Încadram
aici şi vasele depuse in stare fragmentară şi cele deteriorare ca unnare a condiţiilor de
păstrare in sol. Recipientele bitronconice, lucrate cu mâna din pastă grosierli au servit
atât ca urne (M J, 6-9, 1 1 , I l, 14?), cât şi drept capace (M S, I l), acestea din unnă fiind
depuse toate in stare fragmentarii.
Acest tip de vas are analogii în întreg teritoriul ocupat de carpi - Valeni7 - cât şi
in regiunea de dincolo de Carpaţi, in fosta provincie Dacia - Soporu de Câmpie8,
9
Locusteni etc. De asemenea, in unna cercetllrilor de la Dochia, din 1 963 10, trebuie
menţionată descoperirea unui vas din aceeaşi categorie.
Ceramica cenuşie sau brun-cenuşie, lucratli la roată din pastă cu nisip fin, bine
arsă, este reprezentata printr-un numar mai mare de fonne: vasul bitronconic, strachina.
'' Obiectele se aflA, deocamdată, in faza de restaurare.
7 1. lonitll. V. Ursachi, Văleni. O mare necropolă a dacilor liberi, laşi, 1 988, p. 67-68, fig. 25/33;

1 D.
9

Gh.

10

31155; 45/ 1 4; 73/4.

Un cimitir din epoca romană la Soporo de Ctimpie. Contrih11ţie la problema
contin11ităţii in Dacia, Bucureşti, 1 976, p. 55, fig. XLI/14; XLII/ 1 , 5.
Popilian, Necropola daco-romană de la LociiSteni. Craiova, 1 980, p. 78-82, pl. V-M 26/ 1 ;

Protase,

VI-M 1 86/ 1 ; XXVIII-M 1 95/ 1 .
C. Scorpan, op. cit., p. 33 1 , fig. 1 / 1 .
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fructiera. Dintre acestea, vasul bitronconic cunoaşte, la rândul său, mai multe variante,
stabilite pe baza analizei detaliilor tehnice:
l .a. vas bitronconic cu gâtui larg şi marginea răsfrântă oblic, cu fundul inelar (M
2, 5); diametru! maxim este situat la jumătatea înălţimii. Analogii pentru această
variantă se întâlnesc la Poieneşti, Poiana-Dulceşti, Dochia şi Văleni 1 1
l .b. vas bitronconic de o formă ceva mai zveltă, având - de asemenea - gâtui larg
şi marginea răsfrântă (M 1 ); principala diferenţă faţă de varianta l .a o constituie situarea
diametrului maxim pe umărul vasului, registrul inferior fiind, aşadar, mai inalt. Vase
asemănătoare au fost descoperite la Poiana-Dulceşti 1 2 şi Văleni 13
l .c. vas bitronconic, cu fundul inelar şi marginea răsfrântă, aproape orizontală
(M 4); diametru! maxim este situat mai jos de jumătatea înălţimii. Suprafaţa exterioară
este lustruită, de culoare brun-cenuşie; in zona diametrului maxim au fost trasate, prin
incizie, patru linii paralele. Forme similare apar la Vârtişcoiu şi Văleni 1 4
l .d. vas bitronconic cu marginea răsfrântă (M 1 3), având umărul delimitat de un
prag. Vase asemănătoare apar in necropola de la Văleni 1 5 •
Î n necropola de la Dochia strachina este reprezentată prin trei exemplare intregi,
găsite in M 2, 4, 1 3, şi fragmente provenind din M 1 1 . Cele trei exemplare intregi
aparţin unor variante distincte:
2.a. strachină de formă semisferică, cu marginea rotunjită, uşor evazată; la câţiva
centimetri dedesubtul buzei se observă un mic brâu (M 2). Astfel de străchini au mai
fost descoperite la Moldoveni, Poieneşti, Locusteni şi Văleni 1 6
2.b. strachină de dimensiuni mai mici, mai adâncă, semisferică, cu marginea
înaltă, dreaptă. rotunj ită (M 4, 1 3). Forme similare apar la Poieneşti, Poiana-Dulceşti,
Locusteni şi Văleni 1 7
Până in prezent, fructiera descoperită in M 7 este singura din necropola de la
Dochia. Recipientul, depus in stare fragmentară, este de formă cilindrică, având,
probabil, marginea răsfrântă, uşor oblică, la fel ca alte vase de acest tip descoperite Ia
Văleni şi Dămieneşti 1 8• Exemplarul de la Dochia prezintă sub buză, trei perforaţii,
executate din interior spre exterior (realizate pentru repararea şi reutilizarea vasului).
11

1 949, in MCA, l, 1 953, p. 385-386, fig. 357/4; Gh.
Bichir, Cultura carpică, Bucureşti. 1 973, p. 277, pl. LXI/3; LX IV/4; C. Scorpan, op. cit. ,
fig. 1 13; 1. lonită, V. Ursachi, op. cit. , p. 70. fig. 2 1 133; 241 1 0; 28/38; 43/26.
12
Gh. Bichir, op. cit. , p l. LXI/3.
IJ 1. lonitll, V. Ursachi, op. cit. , fig. 27/63; 35/4 1 .
14
Gh. Bichir, op. cit. , pl. LXVI/2; 1 . loniţă, V . Ursachi, op. cii. , fig. 22/59; 28/37.
15 1. Ionitll, V. Ursachi, op. cit. , p. 69, fig. 23/99, 1 00; 26/26.
16 1 . Antonescu, Săpăturile de la Gabăra-Porceşti, in MCA, VI, 1 959, p. 479, fig. 4/2; Gh. Bichir,
op. cit. , pl. LXXX IX/3; Gh. Popilian, op. cit. , pl. XX IX-M 207; 1. lonită, V. Ursachi. op.
cii . . p. 7 1 , fig. 281 1 9; 49/25.
1 7 R. Vulpe, op. cii. , p. 407, fig. 327; Gh. Bichir, op. cit. , pl. LXXXIX/ 1 . 3; Gh. Popilian. op. cit.
pl. XIX/6-M 8 1 ; 1. lonită, V. Ursachi, op. cit., p. 7 1 , fig. 24/4.
18
1 . lonitli, V. Ursachi, op. cii. , p. 72, fig. 2 1 13 1 ; 1. M itrea, Noi contribuţii arheologice la
cunoaşterea dacilor liberi de la est de Carpaţi în secolele 11-111, in Carpica, X X ,
1 989, fig. 7/8.

R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşli din

.
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Inventarul pieselor de metal din monnintele carpice de la Dochia, destul de
sărac, se compune dintr-o fibulă, un pandantiv-amuletă şi doi cercei de bronz, o
cataramă şi o fibulă fragmentară de fier.
Fibula de bronz descoperită în M 4 se încadrează într-un tip des întâlnit la răsărit
de Carpaţi, dar şi în fosta provincie Dacia. Are corpul puternic profilat, arcul curb, cu
baza trompetiformă şi resort bilateral; la locul de întâlnire cu arcul piciorul are un nod,
iar la capăt un buton. Acest tip de fibulă este datată în secolul al I I I-lea d.Hr. şi prezintă
analogii la Moldoveni, Poieneşti, Văleni şi Dămieneşti 1 9
Pandantivul tubular din M 4 a fost lucrat din foaie de bronz, păstrând la un capăt
o "urechiuşă" de care atârnă cinci verigi din sârmă de bronz, cu capetele răsucite; la
cealaltă extremitate, de asemenea perforată, se §ăseşte o altă verigă de bronz. O piesă
asemănătoare a mai fost descoperită la Pădureni2
Catarama de fier din M 3, de acelaşi tip cu veriga semicirculară şi cu ac
rectangular in secţiune, descoperită împreună cu placa de prindere, rectangulară,
prevăzut!l cu un nit, prezint!l analogii la Poiana-Dulceşti2 1 şi Văleni, amintind de piesele
similare descoperite în mediul Przeworsk22•
M!lrgelele din past!l sticloasă, roşie sau din calcedoniu, de formă cil indrică ori
tubulară, de mărimi diferite, constituie piese des întâlnite în monnintele carpice. Multe
dintre exemplarele descoperite la Dochia prezintă unne ale trecerii prin foc, făcând
parte din inventarul depus, împreună cu defunctul, pe rugul funerar. Mărgelele din
mormintele 2, 4, 6 şi 7 de la Dochia sunt asemănătoare unora descoperite Ia Poieneşti,
Pădureni, Soporu de Câmpie, Locusteni şi Văleni 23
De pe suprafaţa necropolei de la Dochia au mai fost adunate şi alte piese,
provenind din morminte distruse. constituind probabil urme ale banchetului funerar sau
din nivelul distrus aparţinând culturii Noua. Includem în această categorie un pahar de
dimensiuni mici, lucrat cu mâna din pastă grosolană (fig. 9/ 1 ) , fragmente de amfore (fig.
9/3 , 4 ), o fusaiolă (fig. 9/2) , mărgele din pastă sticloas!l (fig. 9/5 ) , o verigă (fi g . 9/7 ) , un
cercei (?)(fig. 9/6 ) şi o dalt!l, lucrate din bronz24 • Atât paharul lucrat cu mâna din pastă
cărămizie, cât şi dalta din bronz par a aparţine nivelului Noua, pentru aceasta încadrare
pledând şi analogiile: o daltă asemăn!itoare din depozitul de la Râşeşti2s şi un pahar de
aceeaşi fonnă din necropola de la Truşeşti26•
19

Antonescu, op. cit. , fig. 5/4; Gh. Bichir, op. cit., p. 1 00- 1 0 1 , pl. CLXX I/3; 1. lonită, V.
Ursachi, op. cit. , p. 61, fig. 23/89; 431 1 0; 55/3; 1. Mitrea, op. cit. , fig. 9.
20
Gh. Bichir, op. cit. , p. 1 20, pl. CLXXXV/ 1 , 2.
21
Ibidem, pl. CLX I I I/6, 7.
: 2 1. lonită, V Ursachi, op. cit. , p. 62, fig. 35/ 1 0.
: J R. Vulpe, op. cit., p. 442-445; Gh. Bichir, op. cit. , p. 493. fig. 4; D. Protase, op. cit. , p. 69, pl.
XXVII/4; Gh. Popilian, op. cit. , p. 97, pl. IX-M 63; 1 . lonită, V. Ursachi, op. cit. , fig. 578/ 1 .
: � Pentru descrierea acestor piese a se vedea: N. Bolohan, The carpic cemetery from Dochia. în
SAA, I II-IV, 1 998, p. 1 24- 1 25.
2 � M. Petrescu-Dîmbovita, Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1 977, p. 76, fig. 85/5:
Idem, Contribuţii la problema sfârşitului epocii bronzului şi inceputului epocii jierului in
Moldova, în SC/V, IV, 1 953, 3-4, p. 46 1 , fig. 1 0/5.
:b M. Petrescu-Dîmbovita. M. Florescu. A.C. Florescu, Truşeşti. Monografie arheologică. Iaşi Bucureşti, 1 999, p. 256.
1.
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Elementele prezentate mai sus permit evidenţierea unor trăsături ale ritului şi
ritualului funerar practicate de către carpi. Astfel, se observă varietatea tipurilor de
depunere a resturilor culese de pe rug, într-o necropolă pe care, deocamdată, o
considerăm a ti unitară din punct de vedere cronologic: aşezarea resturilor cinerare în
urnă cu sau fhră capac (M 1 , 2, 4-7, 9, 1 1 , 1 4), în urnă şi în groapă (M 3, 8, 1 2, 1 3), sau
doar în groapă (M 1 0). În unele situaţii au fost depuse în groapă, împreună cu defunctul,
ofrande de carne, aşa cum indică prezenţa oaselor de bovidee în gropile mormintelor 4-6
şi imediat dedesubtul urnelor din M 2 şi M 1 2 .
Dintre elementele de ritual recuperabile pe cale arheologică, remarcăm tratarea
diferenţială a obiectelor personale, menite să-I însoţească pe defunct: în timp ce
mărgelele din pastă sticloasă prezintă urme evidente ale trecerii prin foc, inventarul
metalic nu pare să ti fost aşezat pe rug, alături de corp. Aceste obiecte metalice,
îndepărtate, probabil, înainte de ardere, au fost aşezate în urnă, deasupra resturilor
incinerate (M 4, 6, 13) sau direct în groapă (M 3).
Ceramica pare să ti avut şi ea parte de un tratament special: urnele din M 1, 3, 4, 6,
7, 9 şi 1 1 au fost depuse în groapă după distrugerea părţii lor superioare; nu excludem însă
nici posibilitatea ca absenţa unor fragmente din buza vaselor să se datoreze unor factori
ulteriori înmormântarii (deranjamente provocate de factori antropici sau naturali).
Pe toată suprafaţa cercetată de noi au fost identificate, în afara unui complex
stratigrafic clar, fragmente de vase cenuşii, lucrate la roată, sau vase-sac grosiere,
fragmente ce provin. cu siguranţă, din morminte distruse de-a lungul timpu lui. Ţinând
cont de această realitate, precum şi de configuraţia terenului, con�iderăm că în punctul
"
"
" La Perdele există un adevarat "câmp funerar , care ocupa, probabil, întreaga terasă,
până în apropierea izvoarelor.

LA NECROPOLE CARPE DE DOCHIA-" LA PERDELE " ,
COM. DE GIROV, DEP. DE NEAMŢ
Re� urne

Les recherches archeologiques etfectuees dans les annees 1 997- 1 998 dans
l'etablissement carpe {Il-Ilie siecle apr. J. Ch.) de Dochia-"La Perdele", corn. Girov, dep.
de Neamţ, ont mise â la decovert de 1 4 tombes d'incineration, aux proffondeurs
d'environ 0,25 -0,78 m. Parmi celles-ci, deux etaient partiellement detruites et un en
totalite. Pour trois autres on n'a pas pu etablir leur forme, leur identification etant
donnee par la couleur plus foncee de la terre qui les remplissait. Un nombre de huit
lombes avaient une fosse de forme conique et seulement une de forme ovale. En deux
cas on a suppose que les defunts etaient des enfants.
Toutes les tombes etaient pourvues d'un inventaire constitue par une urne, en
�cncralc bitronconique. travaille â la roue ou â la main, pourvue ou non par un
wuvcrcle; des restes osteologique d'animaux, calcines, en provenant des offres; des
lragments ceramiques; des pierres; des perles rouges de calcedonium et d'une pâte
l(lac ieuse, tout come des objets en metal: une boucle de ceinture en fer (T.3 ), une fi bule
1lc hronze et un pandantif-amulete de forme tubulaire, pourvu des deux anneaux (T.4),
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une fibule en fer (T.6) et deux boucles d'oreille de bronze de forme fol iacee, une entiere
et fautre fragmentaire (T. I 3).
Tres pres de quatre tombes (T.4, T.5, T.8 et T. l 4) ont ete decouverts des restes
osteologiques de bovidees, des dents, des fragments ceramiques, des pierres, tout
comme une fousaiolle bitronconique (T. I 4).
Les resultats des recherches dans la necropole de Dochia permettent â evidencier
quelques traits du rit et du ritual· funeraires pratiques par les Carpes. Ainsi, les restes
cineraires ont ete deposes dans les umes avec ou sans couvercle (T. I , T.2, T.4-T.7, T.9,
T. l l , T. l 4), en urne et dans la fosse (T.3, T.8, T. l 2, T. l 3) ou seulement dans la fosse (T: 1 0).
Les objets d'inventaire etaient traîtes differement: si les perles presentent des
traces evidentes de combustion, les pieces en metal ont ete mises dans les tombes aux
dessus des restes incineres.
Tenant compte de la configuration du terrain et du fait que sur toute la surface
cherche par nous, ont ete identifies des fragments des vases gris, travailles â la roue et
des vases-sac grosiers qui proviennent certainement des tombes detruites â travers le
temps, on considere que au point "La Perdele" il y a un vrai champ funeraire qui
occupe, probablement, toute la terrace, jusqu'au proximite des sources.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1 .
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.

Plan general indiquant le lieu des fouilles.
Plan des foui lles de 1 997- 1 998.
lnventaire des tombes 1 ( 1 ) et 2 (2 2 5 ).
1 nventaire des tombes 3 ( 1 , 2 et 4) et 5 (3, 5 et 6).
lnventaire de la tombe no. 4.
lnventaire des tombes 6 ( 1 , 2) 7 (3, 4 et 5) et 8 (6, 7 et 8).
lnventaire des tombes 9 ( 1 , 2), 1 0 (4) et I l (3, 5 et 6).
l nventaire des tombes 12 ( 1 , 2), 13 (3, 4 et 5) et 14 (6 et 7).
Objets decouverts en dehours des complexes funeraires.
-
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B IJUTERI I DIN SECOLELE X-XI
DE LA CiiVRCiiVLEŞTI, JVD. CAHVL
de Oleg Leviţki,
Vasile Haheu
şi Svetlana Rjabceva
i n 1 977, cu prilejul construcţiei terminalului petrolier de la G irugiuleşti, judeţul
Cahul (R. Moldova), s-au efectuat săpături arheologice în punctul " Stâna lui Mocanu "
Acest sit se află în marginea de sud-vest a satului, pe un promontoriu înalt de pe malul
stâng al Prutului (Leviţki, Haheu, 1 992, p. 1 2 1 ). Dintre materialele descoperite până în
momentul de faţă, au fost introduse în circuitul ştiinţific vestigiile din necropola
hallstattiană târzie (Leviţki, i-laheu, 1 999, p. 1 2 1 - 1 34) şi se pregătesc pentru publicare
rezultatele cercetării depunerilor din epoca romană târzie (cultura Sântana de Mureş
Cerneahov). Studiul de faţă este consacrat unei descoperiri deosebite, ce se evidenţiază
printre materialele din epoca medievală, respectiv · mormântul unei fetiţe de 6-7 ani
(determinare antropologica - A. Varzari) cu un inventar bogat şi original.
Mormântul (nr. 6) reprezintă o înhumaţie făcută într-o groapa orientata în direcţia
vest-nord-vest (274\ la adâncimea de 0,60 m de la nivelul actual de călcare. Scheletul era
in poziţie intinsa pe spate, mâna dreaptă tiind de-a lungul corpului, iar cea stângă puţin
îndoită din cot. Inventarul mormântului consta din patru nasturi (pandantive?) de argint,
confecţionaţi din plăci, prin metoda imprimarii, şi un colier de margele şi scoici
pandantive. Acestea erau plasate in zona clavilculei şi in zona bazinului (fig. 1 / 1 ).
De la bun inceput se impune o remarcă in privinţa atribuirii podoabe lor globulare
de argint cu urechiuşe cilindrice. i n literatura de specialitate asemenea piese de
giuvaiergerie, cu granule, sunt interpretate diferit: Bona ( 1 964, p. 1 59) le consideră
pandantive; Korzuhina ( 1 954, p. 85) şi Pu�kina ( 1 994, p. 1 8 1 ) considerându-le nasturi.
In cazul nostru, ţinând cont că acestea au fost găsite la depărtare de colier, presupunem
că ele erau totuşi nasturi şi nu pandantive din colier. Î n cazul de faţă este posibil ca ele
să nu fi fost funcţionale, ci să fi avut o menire pur decorativa. Probabil eli înfrumuseţau
poala sau chinga hainei de gala, ce se imbraca pe deasupra climăşii lungi sau a rochiei
(Rabinovil!, 1 986, p. 60). i n mod similar - de poalele hainelor - se agăţau uneori la
veşmânt şi clopoţei (Mal'm, Fehner, 1 967, p. 1 4 1 ).
I nventarul funerar.

Nasturi sferoidali imprimati. omamentati cu granule cu urechiuse cilindrice. Au
tost găsite patru exemplare, dintre care două întregi şi doua fragmentare (MNIC, nr. inv.
t t·7 8- 1 1 82). Toţi au fost confecţionaţi din argint, au corpul globular imprimat, în
parteade sus o urechiuşa rasucită din placa, iar în partea de jos un apendix piramidal în
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Fig. 1 Giurgiuleşti. Mormântul nr. 6 din necropolă: 1 1 , 1 3- 1 5 - nasturi de argint;
1 0 - mărgică de argint; 8,9, 1 2.22 - mărgele de carneei; 5-7, 1 9-21 - mărgele de sticlă aurită;
1 7 , 1 8 - mărgele de sticlă; 2 - mărgică din cristal de stâncă; 1 -4 - scoici Kauri.
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forma de ciorchine, imprimat (fig. 1 /3, 4, 7, 8; 2/1 ). Daca forma nasturilor acestui set este
identică, lungimea este diferită: două sunt de 1 ,2 cm, iar alte două de cea. 1 cm.
Urechiuşele nasturilor au prinse pe margini unul sau doua rânduri de sârmă, de asemenea
sudate. Corpurile globulare sunt acoperite cu zece rânduri orizontale drepte de granule mari,
sudate pe inele de sârmă. Ciorchinele din partea inferioară este format din două părţi, din
patm emisfere, cea de sus de sub corpul globular, iar partea de jos dintr-o singură semisferă.
O particularitate a acestor piese este faptul că locurile de sudare sunt acoperite cu
granule mici. Este interesant că pe unul din nasturi l inia unei asemenea granulaţii mici
se află şi pe mijlocul corpului piesei, în acelaşi loc observându-se o abatere în
aranjamentul rândurilor de granule mari şi prezenţa unei plăcute de argint. Probabil că
în procesul de executare a piesei au apărut anumite defecte şi meşterul a fost nevoit să
consolideze piesa cu această mostră metalică, granulele mici acoperind rebutul apărut în
timpul executarii podoabei.
Mârgicâ de argint ajuratâ (MNlC, nr. inv. 1 1 782). Are formâ ovalâ, uşor aplatizatâ,
şi este lucrată ca o carcasă de sârmâ (fig. 1 /2). La capete are ineluşe de sârmă prin care se
trecea aţa colierului. De ineluşe sunt prinse nişte "petale" ovale de sârmâ, sudate la
mijlocul mărgelei. Pe fiecare dintre ele sunt sudate câte două granule mari, prinse de
ineluşul de sârma; cu granule similare sunt decorate şi locurile de sudare ale "petalelor"
. Mărgele de sticlâ aurite - 7 ex. (MNlC, nr. inv. 1 1 773). Au formă cil indrică, cu
mij
locul
uşor extins (fig. 1 /9- 1 5). Ju. L. Skapova interpretează stratul de aur sau argint
·
ce înfrumuseţează asemenea mârgele drept plăcute de sticlă, vopsite în culoarea aurului
şi nu foiţe de metal (Skapova, Dajga, 1 96 1 , p. 1 93).
Mărgele de sticlă de formă prismatică - 2 ex. (MNlC, nr. inv. 1 1 773). Sunt
executate din sticlâ de culoare galbenă şi sunt puternic corodate (fig. 1 /5, 6).
Mârgele de carneol - 4 ex. (MNlC, nr. inv. 1 1 773). Au formă prismatică, trei
dintre ele având 1 0 faţete şi una 1 4 (fig. 1 1 1 6, 1 7, 2 1 , 22).
Mârgicâ de cristal de stâncii de formă ovală, uşor faţetată; MNIC, nr. inv.
1 1 773 (fig. 1 /23).
Scoici Kauri - 3 ex.; MNIC, nr. inv. 1 1 773 (fig. 1 / 1 8-20).
Nasturi de argint cu granule: interpretare şi analogii.

Din întregul inventar al M.6, un interes aparte îl prezintă nasturii de argint
imprimaţi, acoperiţi cu granule, care ar putea ti interpretati şi ca pandantive. Este necesar
de mentionat raritatea descoperirii acestui tip de vestigii (nasturi mari. sferoidali. decoraţi
cu granule, având urechiuşe cilindrice) în componenţa unui complex funerar. Nasturii
propriu-zişi prezintâ, desigur, un lucru obişnuit pentru inventarul mormintelor. dar aparţin
de regulă cu totul altor tipuri (diverse variante de nasturi-clopoţei).
Cea mai apropiată analogie a descoperirilor de la Giurgiuleşti se găseşte în
exemplarele tezaurului de podoabe de argint din secolul XI, găsit în anul 1 902 în
local itatea Darufal'va de pe actualul teritoriu al Austriei (Bona, 1 964, p. 1 59, taf. I l , 2935). Aceastâ analogie este destul de apropiată, dar nu identică, având câteva deosebiri
morfologice şi decorative nesemnificative (fig. 2/1 , 3). Astfel, nasturii de la Giurgiuleşti
au capătul lucrat in forma unui ciorchine piramidal imprimat, iar cele de la Daraful'va
in forma unei semisfere. În afară de aceasta, piesele descoperite în Austria sunt
ornamentale cu compozitii de granule: brâie de granule pe marginile urechiuşelor şi
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Fig. 2 Nasturi sferoidali de la: 1 - Giurgiuleşti, mormântul nr. 6; 2 - Masenice (Polonia);
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Pandantive şi nasturi din necropolele de la Staryj Kourzim (Cehia)
şi Cetatea Mikul'�icy (Moravia).
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două variante de triunghiuri din granule în centru (pe când nasturii de la Giurgiuleşti au
aglomeraţi i de granule dispuse haotic în locul sudării). Î n componenţa tezaurului de la
Daraful'va, pe lângă cei şapte nasturi sferoidali, mai erau încă 29 de nasturi imprimaţi,
având formă de clopot, cu trei variante de decor executat din granule şi fir de argint
aplicat; un torques cu corpul tubular, cu capetele articulate, ornamentat cu rozete
imprimate; o brăţară de argint cu capetele apropiate, lucrată dintr-o bară faţetată;
mărgele de argint (trei cu palete şi două bipiramidale, decorate cu triunghiuri din
granule); patru mărgele de pietre semipreţioase (inclusiv trei de carneol).
Nasturi sferoidali cu granule, cu urechiuşe cilindrice sau din sârmă, decorate cu
fir torsionat, cu triunghiuri sau romburi din granule, similare celor de la G iurgiuleşti,
provin din câteva tezaure poloneze din secolele X I-XII (Masenice, Vesolki, Dzeenica)
(Siaski-Tabaczynski, 1 959, taf. X I I, 2, taf. XXII, taf. V; Kocka-Krenz, 1 993 , p. 93 ). De
remarcat că in tezaurul Masenice (ţinutul Wroclaw) este reprezentată aceeaşi asociere a
nasturilor sferoidali imprimaţi şi in formă de clopot cu urechiuşa cilindrică, decorată cu
granule, ca şi în tezaurul de la Daraful'va. Nasturi sferoidali similari au mai fost
descoperiţi şi in Meklenburg K vilice (Kiernowsky, 1 959, taf. XVI I , 2).
În regiunea Niprului, nasturi sferoidali cu granule sunt prezenţi în tezaurele de la
Denisovsk, Kopievsk şi Gnezdovo (Korzuhina, 1 954, nr. 1 8, tab. V I I I , nr. 1 6; Linka
Geppener, 1 984, p. 1 84, tab. I l , 3, 4; Pu�kina, 1 994, p. 1 8 1 , fig. V).
Aceste vestigii au fost atribuite grupei a Il a de tezaure ruseşti vechi. conform
clasificării lui G.F. Korzuhina, datate la mijlocul secolului X - inceputul secolului X I şi
care se caracterizează printr-un sortiment destul de constant de podoabe (Korzuhina, 1 954,
p. 22, 23). După componenţa inventarului, la aceeaşi grupă de complexe poate fi atribuit şi
tezaurul din Darufal'va (setul de descoperiri poloneze se deosebesc printr-un şir de trăsături
specifice). Este posibil să fie un nasture şi fragmentul de podoabă de argint, decorată cu
şiruri de granule, provenind din tezaurul Spanka, descoperit in anul 1 9 1 3 (gubemia
Patersburg), datat ceva mai târziu - în secolul XI (Korzuhina, 1 954, nr. 56. tab. XXVII, 1 7).
Î n tezaurul de la Denisovka (gubemia Poltova) se aflau şase jumlităţi de nasturi
mari sferoidali imprimaţi, cu urechiuşe cilindrice. Un fragment este omamentat cu şiruri
de granule mari, celelalte de granule mici (Sankt Petersburg, Muzeul Ermitaj, nr. inv.
1 0 1 9/ 1 4). Î n partea inferioară nasturii se termină cu una sau trei semisfere imprimate
( Korzuhina, 1 954, tab. VIII, 1 -6) (fig. 2/4-7).
in afară de nasturi, tezaurul mai cuprindea: fragmente de la cinci cercei
neperechi, de tip "C" şi " D" (Rjabceva, 1 999, p. 345, 346); un medalion plat de argint
cu urechiuşă cilindrică, decorat cu semisfere şi triunghiuri de granule; mărgele de argint
(două ornate cu calote mici imprimate şi brâuleţ de granule şi una imitaţie a celor cu
palete); fragmente de podoabe de argint şi de sârmli de argint. Partea monetară a
tezaurului conţine 5400 de piese, datate între anii 805/6- 1 002/26 (4 1 9 întregi, 4960
fragmentare şi 2 1 dirhemi şi imitaţii ale acestora, monede indiene şi ruseşti, ultimele
emise de Vladimir şi Jaroslav).
Î n tezaurul de la Kopievka (regiunea Kiev) au fost găsiţi nouă nasturi mici
sferici, cu urechiuşe cilindrice înguste. Nasturii sunt acoperiţi cu rânduri dese de granule
mici, în partea inferioară având o sfera tumata (fig. 2/ 1 1 ). Î n colecţia M uzeului Naţional
de Istorie şi Arta din Kiev aceşti nasturi se păstreazll atâmaţi de tortiţele cerceilor de tip
"volhynian" (fig. 2/9), însă - dupa toate probabilitatile - aceasta reprezintă o compoziţie
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ulterioară a două feluri diferite de podoabă (Linka-Geppener, 1 948, p. 1 84, tab. I l , 3, 4,;
Korzuhina, 1 954, p. 84; Strokova, 1 997, p. 62).
În afară de nasturi şi 27 de cercei de tip "volhynian ", " B" şi "C" (Rjab�eva,
1 999, p. 345), tezaurul mai prezintă: un pandantiv de argint în formă de semi lună cu
ornament ştanţat şi filigranat; mărgele de argint (cu palete şi una ovală cu granule), un
torques de argint cu capetele petrecute; cinci brăţări de argint prelucrate din bară de
metal (una cu capetele petrecute, restul cu capetele apropiate); două inele de argint cu
plăci semisferice; două lingouri de argint. Partea monetară a tezaurului constă din 500
de dirhemi dataţi in anii 549-945/55, unele dintre ei fiind transformaţi in pandantive
(Linka-Geppener, 1 948, p. 1 82- 1 90; Korzuhina, 1 954, p. 84 ).
Î n tezaurul de la Gnezdovo, datat la mijlocul secolului X, sunt opt exemplare de
nasturi nu prea mari, sferoidali, piriformi, imprimaţi (diametru!
1 4- 1 5 mm) cu
urechiuşe lucrate in forma unui laţ dublu de sârmă (Pu�kina, 1 994, p. 1 8 1 , fig. V, 1 -3 :
Eniosova, Pu�kina, 1 997, p. 85). Î n partea inferioară nasturii au o proemineţă
semicirculară, acoperită de rânduri dese orizontale de granule. Printre nasturii de la
Gnezdovo se deosebesc două variante. Prima variantă este fonnată din nasturi constând
din două jumătăţi netede imprimate, cea superioară fiind acoperită cu rânduri orizontale de
fire torsionate, iar cea inferioară cu diverse câmpuri compoziţionale constând din
triunghiuri de granule (6 ex.; fig. 2/ 1 2. 1 3). A doua variantă este fonnată din nasturi lucraţi
din două jumătăţi imprimate, cu o secţionare longitudinală în patru părţi ovale abia
perceptibile. Această segmentare este accentuată şi de rândurile verticale de granule. Cu
granule este inrămată şi buza urechiuşei (2 ex.; fig. 211 4). În afară de nasturi, in
componenţa tezaurului mai intrau: şase exemplare de cercei de tip "A ", "volhynian"
(Rjab�eva, 1 994, p. 340); şase exemplare de pandantive in fonnă de semilună, lucrate in
tehnica ştanţării şi a filigranării; trei pandantive plate şi patru semisferice, lucrate in
aceeaşi tehnică mixtă; două pandantive turnate, una zoomorfli şi alta in fonnă de monedă;
o cruciuliţă turnată de tip "scandinav" ; şase mărgele de argint (una ajurată, celelate
imprimate, decoarate cu granule); mărgele de sticlă (263 de ex.); mărgele din pietre
semipreţioase (de carneol - 5; de cristal de stâncă - un exemplar sferoidal; de chihlimbar 
una, biconică); catarame de curea; un set din 1 4 greutăţi pentru cântărit. Partea monetară a
tezaurului reprezintă 72 de dirhemi emişi in anii 899-950/5 1 (40 de piese au fost
tranformate in pandantive, două fi ind perforate, la restu� adăugându-li-se urechiuşe.
dintre care o parte sunt ornamentate) (Pu�kina, 1 996, p. 80).
Ca o replică simplificată a nasturilor din tezaurul de la Gnezdovo pot fi
consideraţi năstureii imprimaţi cu suprafaţa netedă, lucraţi din argint sau metal alb şi
având capătul in forma unei mici piramide de granule (fig. 2/ 1 4) descoperiţi, spre
exemplu, în mormintele necropolei Udraj I l (regiunea Novgorod), împreună cu monede
vest-europene de la sfărşitul secolului X- inceputul sec. XI (Ravdina, 1 988, p. 1 1 9. 1 20.
tab. I l, 6). Un năsturel similar, dar �ră ciorchinele de granule ( tig. 2/ 1 5), a fost găsit în
componenţa tezaurului de la Belogostino (regiunea oraşului Rostov Velikij), din sec.
Xl-începutul. sec. XII (Spicyn, 1 905, p. 1 57, fig. 1 1 9; Korzuhina, 1 954, nr. 63). Acest
tezaur con\ine şi podoabe (pandantive in formă de semilună, un pandantiv semisferic,
mărgele cu granule) ce au originea in portul de la mijlocul sec. X - începutul sec. X I .
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Î n baza descoperiri lor de mai sus şi a complexelor conţinând analogii cu
descoperirile de la Giurgiuleşti, este destul de uşor de reconstituit un anumit set de
podoabâ de argint de la mijlocul sec. X - începutul sec. XI, purtat împreunâ cu nasturi
sferoidali de argint, decoraţi cu granule. Î n componenţa acestui set de podoabe puteau
intra: cercei "volhynieni " de toate tipurile; coliere de mărgele de argint (netede, cu
palete, sferice şi ovale cu granule, ajurate din sârmă); pandantive semisferice şi în formâ
de semilună; brăţări din bare de metal cu capetele apropiate sau petrecute; inele cu disc
semisferic. Torques-urile g!lsite în componenţa tezaurelor puteau aparţine bărbaţilor şi
de aceea nu le includem în acest set. Deseori, seturile de podoabă erau însoţite şi de un
şirag de mărgele din pastă de sticlă sau pietre semipreţioase (dintre care unele sunt de
carneol şi de cristal de stâncA).
Î n opinia noastră, arealul geografic vast de rllspândire al unor complexe cu
inventar similar dovedeşte existenţa a două tendinţe ce se completează reciproc. Î n
prinul rând, r!lspândirea la mij locul sec. X începutul sec. X I a unei mode unitare a
setului de podoabe de parad!l, cunoscut!! printre nobili pe un vast teritoriu, din Polon ia
până la Nipru. În al doilea rând, r!lspândirea tipurilor de podoabe date se datorează, fără
îndoiai!!, nu numai deplasării slavilor de vest spre r!ls!lrit în această perioadă (Pu�kina.
1 987, p. 54-56; Rabinovi�. Rjab�eva, 1 997, p. 240), ci şi mişcării argintului, una dintre
magistralele de răspândire a sa constituind un sistem de căi ce legau bazinele Niprului,
Nistrului, Bugului de Vest, Dunării şi Vislei (despre aceasta vezi Novikova, 1 990;
Rabinovi�. Rjab�eva, 1 997; Rabinovi�. 1 999).
Î n ceea ce priveşte centrele de confecţionare a podoabelor de acest stil, în afară
de cel recunoscut de cercet!ltori, volhyno-kievean, mai există probabil şi centrul
nistrean. Prezenţa acestui centru se documentează prin descoperirea la cetatea
Echimăuţi, din Moldova, a rămăşiţelor unui atelier de giuvaiergerie, dar mai ales a unui
set de podoabe decorate cu granule, in care intră câteva pandantive în form!l de
semilună, pandantive semisferice, m!lrgele de argint şi cea mai reprezentativă colecţie
de cercei de tip "C'' volhynian, cunoscută pe teritoriul Europei de Est (Fedorov, 1 953, p.
1 25; Rjabceva, 1 999, p. 345). Câteva fragmente de cercei "volhynieni" au fost g!lsiţi în
necropola Br!lneşti (MAO, nr. inv. 83270, 83274).
Pe teritoriul Poloniei, în această perioadă avea loc procesul de acumulare şi
depozitare în tezaure a podobelor de giuvaiergerie, pătrunse aici din Rusia şi Cehia, cât
şi a pieselor lucrate de meşterii locali în aceeaşi tehnică de granule-filigran. Se
evidenţiază variante locale ale cercei lor "volhynieni", pandantivelor în formă de
semilună, pandantivelor circulare ş.a. (Kostrewski, 1 962; Zak, 1 968; Malahowska,
1 998; Rjab�eva, 1 999, p. 340; Rjab�eva, 2000, p. 1 2 1 ). De subliniat că numai pe
teritoriul Poloniei nasturii sferici granulaţi ajung până în secolul X I I, în celelalte zone ei
neîntâlnindu-se mai târziu de secolul X I .
Prototipurile podoabelor c e intrau în componenţa setului d e bijuterie d e la
mij locul sec. X - începutul sec. XI provin, în cea mai mare parte, din vestigii datate în
secolul X I , ale slavilor apuseni din zona Dunării (Rjab�eva. 1 999, cu toată bibliografia).
Ca prototipuri pentru nasturii cu granule pot să fi fost pandantivele şi nasturii cu granule
din mormintele moraviene din Staryj Kourzim (Solle, 1 959, orb. 64 1 , 2; Pu�kina, 1 994.
p. 1 82) şi nasturii sferici decorati cu granule, având tortiţe de sârmă din Tril-Dalmatia
(Juri�. 1 986, p. 259, tab. IV, 1 3).
-
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Nasturii de la Giurgiuleşti sunt piese unicat, în special prin partea inferioară în
formă de ciorchine şi reprezintă, în opinia noastră, un fel de hibrid al diferitelor podoabe
din epocă. Urechiuşele cilindrice sunt caracteristice, �ră îndoială, pentru pandantive,
corpul sferic pentru mărgele sau nasturi, pe când partea inferioară în formă de ciorchine
poate fi foarte probabil o replică simplificată a părţii inferioare a unui cercei de tip
"volhynian" Numai că la cerceii de tip "volhynian" ciorchinele se îmbină din câteva
bile separate, dar aici este imprimat din două jumătăţi (fig. 2/ 1 şi fig. 2/8).
Restul inventarului din M.6 de la Giurgiuleşti se distinge printr-o doză de
standardizare. El se integrează clar în acelaşi interval de timp ca şi nasturii de argint cu
granule, prin aceasta confirmând datarea mormântului la mijlocul sec. X - începutul sec.
XI. Astfel, mărgelele de sticlă aurite, în formă de butoiaş şi cilindrice, se confecţionau în
Rusia în cadrul modei paneuropene. Astfel de podoabe se întâlnesc din belşug pe teritoriul
Europei de Est in componenţa colierelor şi, ca descoperiri izolate, în morminte cu monede
din secolele X-XI (Ravdina, 1 988). În Staraja Ladoga mărgele similare sunt prezente la
nivelul construcţiilor orizontului D şi mai sus (secolele X-XI) (L'vova, 1 968, p. 79). Î n
această perioadă, în teritoriile de răsărit şi asfinţit ale slavilor sunt larg răspândite şi
mărgelele de formă prismatică, de carneol, şi sferoidale, de cristal de stâncă, cu toate că
ele se întâlnesc în număr de doar câteva exemplare şi nu atât de des ca cele de sticlă
(Lihter, Skapova, 1 99 1 , p. 244-258). Mărgele le cu corpul ajurat, cu granule, sunt
reprezentate în această perioadă de câteva variante şi sunt specifice în general pentru
zonele de sud şi centru ale Rusiei (variante particulare de mărgele ajurate se întâlnesc şi
printre vestigiile slavilor apuseni). Prezenţa în colier a scoicilor Kawy indică mai degrabă
că fetiţa din mormântul de la Giurgiuleşti a fost inmormântată în veşminte de mireasă
(asemenea pandantive sunt specifice pentru mormintele de fete tinere).
Rezumând cele expuse, opinăm că inventarul funerar din M.6 al necropolei
Girugiuleşti demonstrează cu certitudine includerea zonei carpato-danubiene din
secolele X-X I în contextul modei generale de podoabe de giuvaiergerie şi piese
vestimentare, răspândite pe un vast teritoriu, din regiunea Vislei până la cele ale Dunării
şi N iprului. De remarcat că pe teritoriul actual al Moldovei există, după câte se pare,
unul din centrele de confecţionare a podoabe lor de metal de acest stil.
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LES BIJOUX DE X-XIE SIECLES DE GIURGIULEŞTI,
DEP. DE CAHUL
Resume
Les bijoux, datees au X-XI" siecle apr. J. Ch., ont ete decouverts dans la tombe
d'inhumation no. 6, ă. l'occasion des foui lles de 1 977, ă. Giurgiuleşti-"Stâna lui Mocanu".
La tombe, trouvee ă. 0,60 m de profondeur et orientee VNV (274°), appartenait â
une petite fille de 6-7 ans et presentait un inventaire tres riche et interessant. La fi l le etait
mise au dos, allongee, la main droite autour du corp et la main gauche un peu courbee du
coude. L' inventaire etait constitue de quatre boutons (pandantifs?) d'argent, realises des
plaques, par la methode de l'imprimation; un colier de perles et coquilles-pandantifs.
Les boutons etaient ornamentees de dix lignes horisontales des grandes granules,
pourvues d'orreillettes sudes qui avaient ataches aux marges un ou deux tours des spires,
toujours, sudes. Ceux-ci etaient appliques aux articles de vestimentation.
Le colier etait fait d'une perle d'argent aj uree, sept perles cilindriques de glace
d'oree, deux perles prismatique de glace, quatre perles de carneol, toujours, prismatique
et une perle ovale de cristal de roche.
Les trois exemplaires des coqui les-pandantifs appartenaient ă. l'espece Kauri.
Le tresor de Giurgiuleşti presente des analogies aux ceux de Darifalva
(Autriche), Masenice, Meklenburg Kvilice (Pologne), Kopievka, Gnezdovo (Ukraine),
Spanka, Denisovka, Udroj I l , Belogostino (Rusie).
Les pieces unicat decouvertes ă. Giurgiuleşti montrent certainement l'inclusion de la
zone carpato-danubienne au X-XI" siecles dans le contexte de la mode generale des bijoux
et des pieces de vestimentation repandues sur en large teritoire, de la region de Vistula
jusqu'au Danube et le Dniepr. Il est posible, qu'ă. celle periode, sur le teritoire actuel de la
Moldavie il y avait un des centres de production des bijoux de metal de ce style.
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LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1

Tombe no 6 de la necropole de G iurgiuleşti (boutons en argent - 1 1 . 1 31 5 ; petite perle en argent - 1 O; perles de carneol - 8, 9, 1 2, 22; perles en
glace d'aure - 5-7, 1 9-2 1 ; perles en glace - 1 7, 1 8; petite perle en cristal
de roche 2; coquilles Kauri - 1 -4; petite perle ajouree en argent 2;
boutons en argent - 3, 4, 7, 8; perles en glace - 5, 6, 9- 1 5 ; perles en
carneol - 1 6, 1 7, 2 1 , 22; coquilles Kauri - 1 8, 20; petite perle en cristal
de roche - 23).
Boutons spheroidals de: 1 - Giurgiuleşti, tombe nu 6; 2
Masenice
(Pologne); 3 - Darufal'va (Autriche); 4-7 Denis (Ucraine); 8- 1 0
Kopievka (Ucraine); I l - Tri ll' (Dalmatie); 1 2- 1 4 ,... Gnezdovo (Rusie);
1 5 - Udraj I l , tombe no 1 ( Rusie).
Pandantifs et boutons en forme de rhombe de la necropole de Staryj
Kourzim (Rep. Cheque) et M ikul'�icy (Rep. Cheque).
-

Fig. 2

Fig. 3

-

-
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TEZAURUl DE MONEDE POlONEZE (SEC. XVII)
DESCOPERIT lA SĂBĂOANI, JUD. NEAMŢ
de Domniţa Hordilă
Ana-Maria Velter
şi Vasile Ursachi
Dintre complexele cercetate în campania arheologică din anul 1 989 în vatra
veche a satului Săbăoani, situată pe terasa superioară a Siretului, în punctul numit de
localnici " La Cruci" sau La Bisericuţă" - face parte şi groapa menajeră notată G. l .
"
Surprinsă în carourile 1 4- 1 5 ale secţiunii SVI groapa, de formă oarecum
circulară în plan, are axele de 1 ,95 X 1 ,60 m. Ea a fost săpată de la -0,44 m faţă de
nivelul actual de călcare şi avea adânc imea de -0,66 m, fundul ei aflându-se la - 1 , 1 O m .
În umplutura gropi i au fost găsite fragmente ceramice proveni!ld de la oale cu toartă,
vase-borcan, căni, vase cu tub, căni sau farfuri i din pastă de culoare roşie şi fragmente
de oale din caolin cu toartă, având decor cu linii orizontale şi verticale de culoare
cafen ie. Astfel de piese îşi g!lsesc analogii în descoperirile de la Baia1 şi laşi2 (pl. 1 , 2).
La distanţă de 0,30 m faţ!l de fundul gropii a fost descoperit un tezaur format din
53 de monede de AE, unele argintate, care au fost probabil aşezate într-o pung!l din
material perisabil ce nu s-a păstrat. Monedele au intrat în patrimoniul Muzeu lui de
I storie Roman. fiind înregistrate la numerele de inventar 22766-22800.
Cele 53 de monede care alcătuiesc depozitu l de la Săbăoani (pl. 3-8) sunt
emisiuni divizionare emise în exclusivitate de Polonia (coroana şi teritori i le dependente:
Lituania, Riga, Elbing, Livonia, Prusia). Dacă efectuăm o repartizare pe locurile de
batere, observăm următoarea situaţie:
Coroana: 4 bucăţi - Sigismund I I I (4);
Lituania: 1 0 - Sigismund I I I ( 1 0);
Riga: 2 1 - Sigismund I I I (2), Gustav Adolf ( I O), Christina (9);
Elbing: 8 - G ustav Adolf(S), Christina (3);
Livonia: 5 - Christina ( 4) , fals după Christina ( 1 );
Prus ia: 5 - Georg Wi lhelm (5).

Eugenia Neamtu. V. Neamţu, Stela Cheptea, Oraşul medieval Baia in secolele XIV-XV, l, laşi,
1 984, p. 1 24- 1 26; Ibidem, I l , l�i, 1 984, p. 227, 228. fig. 1 00/ 1 .
i\ 1 . Andronic, Iaşii până la mijlocul secolului al XVII-lea, laşi, 1 986, p. 67, 68, fig. 46/ 1 ; .47.
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Dam mai jos catalogul monedelor din tezaur:

Nr. crt. 1
Nr. inv.

1

Stat 1 Oraş

2

Emite nt

Nomin al

3

4

Perioada

G

5

o. A.

Metal

7 8

6

Bibliografie

10 .

9

Polonia

.

1/22797
2/22798
3/22799
4/22796
5/22790
6/22789
7/22795
8/22793

Coroana

Slgismund
:tlalsmund
Slgismund
Slgismund

III
III
III
III

Lituanla
Sigismund
Sigismund
Sigismund
Slglsmund

III
III
III
III

9/22786

Slglsmund III

1 0/22787
1 1/22�1
1 2/22792
1 3/22794
1 4/22788

Slglsmund III
Slglsmund III
Slgismund III
'31gismund III
Slglsmund III

1 5/22784
1 6/22785
1 7/2281 1
1 8/22807
1 9/22808
20/22804
2 1 /228 1 3
22/22805
23/22806

Riga

i 24/22766
25/2281 2
26/22809
27/22768
28/22771
29/22772
30/22770
31 /22775
32/22774
33/22769
34/22767
35/22773

solid•Js

solidus
solidus

ternarius
solidus

solidus

solidus

solidus
solidus
solidus

solidus
solidus

solidus
solidus
solidus

Slglsmund III
Slglsmund III
Gustav Adolf
Gustav Adolf
Gustav Adolf
Gustav Adolf
Gustav Adolf
Gustav Adolf
Gustav Adolf

solidus

Gustav Adolf

solidus

Gustav Adolf
Gustav Adolf
Christlna
Chrlstlna

solidus

Chrlstlna

solidus

solidus
solidus
solidus

solidus

solidus

solidus

solidus

solidus
solidus
solidus

solidus

Chrlstlna
Chrlstlna
Christlna
Chrlstlna
Christlna
Christina

solidus

solidus

solidus
solidus

solidus

Elbing

36/22803

Gustav Adolf

solidus

37/22801
38/228 1 0
39/22800

Gustav Adolf
Gustav Adolf
Gustav Adolf

solidus
solidus
solidus

1 624
1 625
1 626
1 630

0,45 1 6 9
AE
0,45 1 1 6 4 1!-E arg.
0,30 • 1 6 6 AE arg.
0.35 '16 8 AE. arg.

HC

1 493 var.

HC 1 51 6 var.
HC 1 531
HC 1 626

·-

l

�

�

1

:

0,55 1 6 1 2 AE arg.
!
HC 1 470
0,55 1 5 1 2 � - -HC 1 470i
0,45 1 6 1 2 A E arg.
HC 1 475
HC 1 471
0,65 1 6 1 2 AE 2rg.
HC 1 502 sau
1 624 0,55 16 1 2 A E arg.
1 503
1 624 ? 0,65
1 2 AE ar9:._ HC 1 502 (?5
��
1 625 0,40 1 6 1 2 AE arg. �f: 1 52 1
1 625 0,5b 1 5 1 2 AE arg. HC � 521 var.
HC- 1 52 1_=1 625 0,50 . 1 6 1 2 AE ara.
HC 1 541
1626 0,50 1 6 1 2 A E arQ.
1 623
1623
1 623
1 62(3)

1 62(2)
1 62(2)
1 625
1 626
1 630
1 630
1 630
1 630
1 631
16311 634
1 633
1 633
1 635
1 635
1 6351 654
1 640
1 643
1 644
1 645
1 647
1 653

o

75
0,65
0,55
o 60
0,70
0,50
0,65
0,50
0,60

1 633
1 633
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HC 1 446
HC 1 448
HC 4372
HC 4373 var

AE ara.
AE arg.

AE arg.
AE arg
AE

HC

t:IC ��
HC 4379 __
HC 4380 __j
HC 438C - 1

4383

1 6 �� - AE
15

12

1

:j

HC 4332-J
H� 4382
HC 4384

,

0,55
O,GO
0,60
0,55
0,75
0,65

_

__

0,45 16 1 � A E ara.
AE
0 45 1 6 1 2
AE
0,50 i 1 6 12
AE
15 12
0,55

4379

Hc_�79

AE
1 6 1 2 A E arg.
1 6 1 2 AE arg:..
AE
15 12
15 12

0,40 1 6 12 AE arg.

16300,50
1 632
1 631

15 1 1
16 1 2
17 12
16 12
16 12

4384

HC 43

AE

1

�= /441 1 �

HC

4389 var,_
HC 43�
A��-1�6
.,
_!ig 4398:�
�E- ....,.
�
HC 4399
AE
16 1 2
HC 4301
AE
1 6 12
HC 43�W
AE
1 6 12
___

17

__

HC
_

1 2 I AE arg. HC 4276 /4283

0,50 1 6 1 6� arg.
0,50 1 7 G AE ara.

0,50 17 6 AE ara.

1

- HC 428C
HC 4284 va r 1
HC 4284 ViH:.._1

Tezaurul de monede poloneze descoperit la Silbiloani
40/22802
4 1 /22782
42/22781
43/22783

Gustav Adolf
Chrlstlna

solidus
soliclus

Chrlstlna

solidus

Christlna

solid us

44/22780

Chrlstlna

soliclus

45/22778
46/22777
47/22779

Christlna

solidus
solidus
solidus

Llvonla

1

Chrlstina
Chrlstlna
fals după
Chrlstlna

48/22776
i
1 49/228 1 8
1 50/228 1 7
! 5 1 /22814
52/22816
53/2281 5

solidus

1 633
1 634
1634
1 635

0 35 1 7
0,55 1 6
0,45 1 7
0,50 1 6

1 6451 654

0,50

1 650

1 651
1 653
Sec.
XVII

Georg Wilhelm
Georg Wilhelm
Georg Wilhelm
Georg Wilhelm

solidus
solidus
solidus
$Oiidus
solidus

1 627
1 627
1 627
1 629
1 633

1 6 1 2 AE arg.

0,50

1 6 1 2 AE ara.
0,50 1 5 1 2 A E ara.
0,55 1 5 1 2 AE ara.

0 75

17 12

0,40
0,50
0,45
0,55
0,45

15
15
15
16
16

,

Prusia
Georg Wilhelm

1 2 AE ara.
6
AE
6 AE arg.
6 AE arg.

12
12
12
12
12

323
HC 4284 var.
HC 4287
HC 4287
HC 4289
HC 4433 /4445
HC 4441
HC 4442
HC 4444

AE

HC -

AE ara.
A E arg.
AE
AE
A E arg.

HC 5451
HC 5451
HC 5451
HC 5452
HC 5453

Observăm eli cele mai numeroase sunt emisiunile oraşului Riga, 2 1 de
exemplare - 2 monede emise de regele Poloniei Sigismund I I I şi 1 9 bătute în perioada
ocupaţiei suedeze, de G ustav Adolf ( 1 0) şi Christina (9). Examinarea repartiţiei
cronologice a monedelor a relevat faptul eli depozitu l este eşalonat pe o perioadă
scurtă de timp - 33 de ani, cea mai timpurie piesli fi ind un solidus de Riga emis de
Sigismund I I I în 1 62(2) (nr. 1 5 , 1 6 catalog), iar cea mai recenta un solidu' de Livonia
emis de Christina în 1 653 (nr. 47 catalog).
Analiza noastră relevă faptul eli tezaurul de la Săblioani prezintă o mare
omogenitate, atât in ceea ce priveşte valoarea numerarului, cât şi din punctul de vedere
al locului de provenienţă a pieselor. Depozitul cercetat de noi este alcatuit din 52 de
bucăţi de solidus şi o piesli de· 3 dinari (temarius). Emisiunile care apar în cele mai mari
cantităţi sunt cele din deceniile I l şi I I I ale secolului al XVI I-lea. Acest amănunt nu este
surprinzător. Segmentul respectiv de timp reprezintă tocmai perioada de vârf a marii
crize a monedei mărunte care a cuprins Europa începând din ultimele decenii ale
veacului al XVI-lea, aşa-numita perioadă kipper-wipper, de puternică depreciere
cal itativă şi cantitativă a monedei divizionare. În acest sens, în ceea ce priveşte solidusul
sau schill ingul - monedă măruntă din care este alcatuit tezaurul care ne reţine atenţia.
dacă prin ordonanta monetară din 5 ianuarie 1 5 80 solidusul polonez trebuia să
cântărească 1 , 1 2 g. conţinând 0,2 argine, Comisia monetară din 1 2 martie 1 623 îi scade
6reutatea oficială la 0,66 g, iar conţinutul de argint la 0,084• Exemplarele anal izate de
noi se inscriu in această a doua categorie, fiind emise începând din 1 622. Puternica
depreciere a monedei marunte a condus la falsificarea masivă a acesteia. În timpul
ocupaţiei suedeze, monetăriile din E lbing şi Riga au l=ătut mari cantităţi de solidus falşi.
I nvadarea pieţii poloneze cu astfel de piese a dus la hotlirârea din 1 627 a lui Sigismund
I I I de a suspenda baterea monedelor divizionare.
T.:::aure din Mu::eele oraşului Chişinău sec o/ele XVI-XVII, coordonator V. Butnaru. Chişina.u.
1 994, p. 88.
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Pl. 1 - 1 -3: oale cu toartă; 4-6: terţi de vase.
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Pl. 11 - 1 . 1 4: oale cu toartă: 2-6,8: oale: 9-10, 1 2: farfurii; 7, 1 1 , 1 5: căni:
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Pl. III - Monede din tezaur, nr. 1 - 1 0.
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Pl IV - Monede din tezaur, nr. 1 1 -20.
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Pl. V - Monede din tezaur. nr. 2 1 -30.
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Pl. VI - Monede din tezaur, nr. 31 -40.
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P l . VIII - Monede d i n tezaur, n r . 5 1 -53.

În Moldova secolului al XVI I-lea, din cauza l ipsei de numerar autohton, piaţa
bănească a fost invadată de monede d ivizionare străine - turceşti, maghiare, poloneze,
din statele Imperiului Romano-German. Devalorizarea masivă a monedei mărunte
poloneze a fi\cut ca popu latia să prefere tot mai mult alte emisiuni străine.
Numărul mic · de monede componente, ca şi valoarea intrinsecă modestă a
acestora, conferă tezaurul u i descoperit într-una din gropile menajere din aşezarea
Săbăoani o valoare foarte scăzută. Un zlot polonez, ech ivalentul ducatului de aur, era
cotat i'n perioadă cu 30 de groşi. Şti ind că un gro era ech ivalent cu 3 sol idus, depozitul
de la Săbăoani - 52 solidus şi 1 ternarius - valora 1 8 groş i, adică o jumătate de z lot.

LE TRESOR DE MONNAIES POLONNAISE DE XVIIc SIECLE
DECOUVERT Ă. SĂBĂOANI, DEP. DE NEAMŢ
Resume

Le tresor de Săbăoan i a ete decouvert dans la fosse G. l suite aux fou i l les
archeo logique de 1 989 au point "La Cruc i " ou " La B isericuţă " . La fosse, decouverte a
0,44 m de profondeur, dans les can!es 1 4- 1 5 de la section S.VI a une forme
aproximativement ovale, aux axes de 1 ,95 X 1 ,60 111 . et l'epaiseur de 0,66 m. Dans son
remplisage ont ete decouverts des fragments ceramiques en provenant des vases qui
trouvent leur analogies dans les decouverts de Baia et Iassy.
Le tresor se trouvait a 0,30 m. au dessus de la base de la fosse et i l se constitue
de 53 monnaies de A E, que l lqu'unes argentees, depose tres probablement dans un sac
de materiei perisable qui n'est plus garde.
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Les 53 monnaies (52 de so/idus, desquelles une false, et un ternarius), toutes
divisionaires, ont ete emises entre 1 62(2)- 1 653 par la Pologne (la coronne et les
territoires dependentes: Lituanie, Rigue, Elbing, Livonie et Prusie).
Celles-ci ont ete emises comme il suit:
La Co,ronne: 4 ex. - Sigismund I I I (4);
Lituanie: 1 0 - Sigismund I I I ( 1 0);
Rigue: 2 1 - Sigismund I I I (2), Gustav Adolf ( 1 0), Christine (9);
Elbing: 8 - Gustav Adolf(5), Christine (3);
Livonie: 5 - Christine (4), fals d'apres Christine (1 );
Prusie: 5 - George Wi lhelm (5).
Le depot provient de la periode de la grande crise ( la periode klipper-wipper)
cantitative et qual itative de la monnaie subdivisionaire, periode dans laquelle, â cause
de la mangne du monetaire autochtone, le marche monetaire de la Moldavie a ete
invadee par des monnaies divisionaires etrangeres (turques, hongroises, pollonaises, des
etats de I'Empire Romano-Germain).
Le nombre reduit de monnaies, tout comme leur valeur tres baisse, confere au
tresor decouvert â Săbăoani une valeur tres petite - 1 8 groses ou un demi-slot ( 1 slot
= 1 duche d'or).

LEGENDE DES FIGURES
Pl. 1
Pl. 2
Pl. 3
Pl. 4
Pl. 5
Pl. 6
Pl. 7
Pl. 8

Ceramique de la fosse ou a ete decouvert le tresor.
Ceramique de la fosse ou a ete decouvert le tresor.
Monnaies du tresor, nos 1 - 1 O.
Monnaies du tresor, n°5 1 1 -20.
Monnaies du tresor, n°5 2 1 -30.
Monnaies du tresor, no• 3 1 -40.
Monnaies du tresor, n°' 4 1 -50.
Monnaies du tresor, n°' 5 1 -53.
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CONSERVATORISM ŞI SPONTANEITATE ÎN
TEHNOLOGI A LITICĂ PA LEOLITICĂ. REFLECŢII
A SUPRA UNEI INDUSTRII MUSTERIENE
de Mircea Anghelinu
Conservatorismul excepţional atestat de marile etaje tehnice ale paleoliticului
este unanim acceptat, dar nu întotdeauna este explicat satisfăcător. Diferite sisteme
teoretice au încercat să-i justifice existenţa, fie pe seama cerebral izării gradate a
tipurilor antropologice succesive, fie pe seama funcţional ismu lui cultural, care
instaurează un echi libru intre om, societate şi mediul fizic, fie, mai frecvent şi mai
ambiguu, combinând ambele variabile. Arheologia paleoliticului din România nu se
recomandă însă, nici prin acceptarea deplină a vreunei propuneri, n ici prin refuzul critic
al ei, ci mai degrabă prin lipsa de interes in a analiza aceste aspecte, conexe pasionatului
- dacă nu tocmai acri!Jicului - studiu al materialului litic. Câteva consideraţii teoretice
ar fi aşadar folositoare, deşi nu ne i luzionăm că ar putea elucida problemele de
interpretate paleo-etnografică ridicate de etajul evolutiv al paleoliticului mij lociu. Un
caz special, cel al comportamentului tehnic musterian în Peştera Cioarei de la Boroşteni,
poate sugera ipoteze, şi le vom expune ca atare.
1 . CONSI DERAŢ I I ASU PRA UN EI ALTERITĂŢI
Util izarea noţiunii de ''cultură arheologică", deseori înlocuită în arheologia
paleoliticului de mai sobru! şi mai modestul '·tehnocomplex", exprimă o nedisimulată
ambiţie de a suprapune acestei nomenclaturi o unitate etnică aparte, sau chiar ':In
ansamblu de tradiţii înrudite, ca încununare a unui demers în care un profil tehnic
special este atribuit individualităţii normelor cu lturale ale unei comunităţi preistorice. Pe
fundalul tendinţei fireşti de ordonare a artefactelor, intenţia analistului constă în a
recunoaşte o cultură, asemănătoare celei studiate de antropologul social sau de etnolog,
amalgamată însă in repertorii tehnice. Cultura materială reprezintă, evident am spune,
un �implu fi·agment al culturii vii, deseori fi ind constituită din aspecte aleatorii, în t imp
ce cu ltura arheologică, varianta conservată geologic a primeia, rămâne o proiecţie
acomodativă, plasată la contactul dintre organ izarea internă reală, mărturisită de
vestigi ile abandonate şi filtrul ordonator al analistului. Atenţia acestuia ar trebui să se
circumscrie cu deosebire asupra acestui raport, dintre relaţi ile reale dintre a1tefacte şi
cele imaginate sau presupuse de el. Ar fi inutilă aici o dizertaţie speculativă asupra
posibil ităţilor de obiectivitate ale cunoaşterii empirice, statuată ferm de arheologii de
tradiţie pozitivistă sau marxistă, dar criticată de unele curente post-antiquariste (Kiejn,
1 98 1 , p. 268, 269). Vom lăsa această problemă pe seama filozofi lor şi vom conchide că,
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deşi relativă şi fatal empirică, cunoaştere permisă arheologilor întruneşte suficiente
şanse metodologice, măcar datorită caracterului său pozitiv. Acest postulat nu ne
îndeamnă însă la un confort pozitivist, şi acest echivoc moderat vom încerca a-1 susţine
în continuare, considerind o cultură arheologicA drept un rezultat al demersului
arheologic şi nu o stare de fapt regâsită in teren.
Pentru a generaliza norme ale comportamentului cultural, este util izată calea
îngustă şi deseori abrupta a caracterizării a ceea ce este particular sau unic, cel puţin, se
crede, în cadrul arheologiilor considerate îndeobşte "tradiţional iste" şi al căror traseu al
inferenţelor este clasic, inductiv. Î n realitate, facem menţiunea, distincţia atât de strident
clamat!i, cu deosebire de către şcoala americană de arheologie (ex. Binford, 1 972), este
în real itate mult atenuatli în practica disciplinei de manipularea unor modele generale de
comportament, uni ficate de principiul uniformitarismului, de catre şcoala europeană,
dar şi de constituirea de catre procesualiştii înşişi a unor modele apriorice, puse pe
aceleaşi blamate baze inductive. Î n ambele tradiţii scolastice, utilizarea categori i ilor
generale este inevitabi lă. Considerând astfel o falsă problemă antagonismul dintre cele
două viziuni epistemologice, şi mai degraba rodul tradiţiilor diferite şi partizanatului,
credem mai degraba intr-o omogenitate esenţială a demersu lui cogn itiv al arheologiei,
care rămâne în esenta inductiv şi în cari! teoria are rolul de a semnala dificultăţile.
Riscând truismul, ne amintim aici că ceea ce permite accesul arheologului la
viziunea despre lume a individului preistoric este ordinea internă, pe care nu o
postulam neaparat sistemică, a universului său socio-cultural. şi convingerea că aceasta
este accesibila raţional, deci pretabilli comprehensiunii, adecvata reconstituirii şi
expunerii. Fundalul acestei convingeri îl constituie presupoziţia ca această organizare
internă este la rând�1-i, cel puţin în parte raţionalA, operă a unor mecanisme psihice
imuabile in timp, cu motivaţii, mobiluri şi consecinţe previzibile. Trebuie însă reamintit
ca nenumărate aspecte ale comportamentului cultural nu sunt perpetuate prin confruntare
raţionala. Exemplul cel mai grăitor îl constituie tocmai secvenţele comportamentului
cotidian, suportul frecvent al inferenţelor arheologice. Cum supravieţuirea ţine de aceste
secvenţe, şi nu de secvenţe operatorii excepţionale, el va expune elocvent o tradiţie
culturală. Obişnuintele se fixează precis la nivelul inconştientului individual şi colectiv.
ceea ce anunţa efectiv o breşll teoretică în posibil itatea reconstrucţiilor raţionale, mai ales
eli habitusurile proprii ale analistului intrunesc criterii specifice unei anumite tradiţii
culturale, pe cât de el!ropeanâ, pe atât de moderna.
Contactul intre douâ universuri culturale presupune inerent receptarea - şi uneori
supral icitart'a - unor alterită1 i, mai mult sau mai puţin evidente, mai mult sau mai puţin
esenţiale. Descoperirea de clll re civi l i za!ia europeană a vestigiilor preistorice continentale
a coincis rcla• iv. nu întâmplător şi nu doar cronologic, cu contactul dintre ea şi popu laţiile
'·primitive" .!:•ara-europene. Ambele exalau exotism şi s-au putut lesne transfo:ma în
fundalul pe care s-au proiectat concepţiile europeanului, deseori reflectând imaginea sa
despre sine, nu mai puţin decât pe cea a retardatului cultural studiat. Subiectele acestui
motivat europocentrism cu pulsiuni morale, primitivii ancestrali sau peri ferici, au devenit
un domeniu de studiu predi lect, discipline numeroase încercând sâ circumscrie diferitele
laturi ale variabilitllţii culturale constatate. Nu ne iluzionăm însă: cercetarea celuilalt este o
manieră de a re descrie pe tine, iar europeni i au căutat, cercetând primitivii de tot felul,
soluţii ale intcrogaţii lor cr;:-i priveau.
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Ceea ce ţinem sa subl iniem, schematic, cu riscurile permanent implicate de
generalizare, este esenţa unei alteritaţi ce nu şi-a pierdut n ici actualitatea, nici
contingenţa sau profunzimea. Intrarea in conştiinţa europeana a celzlilalt este jalonata de
o tradiţie apane, in care substratul iudeo-creştin cunoscuse deja Renaşterea, Refonna,
i luminismul şi care pornise decis pe calea progresului tehnologic şi economiei
fundamentate capitalist. Dincolo de nuanţele regionale, câteva caracteristici unifica
acest profil : raţionalisnlUI statuat, progresul teoretizat, increderea în vectorul economic
şi tehnologic, ca şi în superioritatea civilizaţiei ce promova aceste valori. Pulsiunile
contestatare nu ating profunzimea, ele atesta doar ca, printre altele, dreptul de a te
del imita de rest este tot un merit al progresului (care este raţional, inevitabil ascendent
etc.). A lteritatea presupune in general raportarea Ia "echi librul" propriu a
"dezechilibrelor" constatate la ceilalţi. Departe de a sugera ca cercetarea istorica este
larg deschisA intruziunilor mediului său social, întrucât o vedem în continuare o
activitate raţionalA, capabi la de critica proprie, nu putem ignora acei topai inconştienţi,
dar activi şi eficace, care delimitează opţiunile individului istoric conform epocii şi
culturii sale. Însăşi selecţia problemelor de studiat este in acest sens apriorică, şi se
cuvine să reflectăm asupra acestui aspect. Pe scurt, europeanul contemporan are propria
idee de ech i libru, m:1sura lui, nu va putea n iciodată gândi istoria decât ca pe un Jung
preambul al propriei existente. şi o va judeca, in consecinţa, în funcţie de acest lucru.
Printre altele, va fi mai greu capabil sa înţelca�ă r oqiunile de traseu istoric care i-au
întârziat apiiriţia, dar extrem de interesat de ele.
Evidenţiem aici o fundamentală aheritate intre cel două lumi, utila scopului
propus de noi, in ciuda generalitaţii de care se face vinovata: poziţia faţă de timp.
Caracteristică orkărui tradiţionalism, chiar a celui european rural de exemplu, este
inerţia, o atitudine specifica şi universala faţa de timp şi sensul său, deşi intotdeauna
alti'el motivată. Paradigma medievala creştină a istoriei constituie însa un bun exemplu
şi Jamureşte pe deplin sensul aserţiunii noastre: succesiunea temporală avea, pentru
omul medieval ca tip generic, o conotaţie negativă, punctând doar o perpetul\ degradare
a condiţiei existenţiale a umanitatii . Aceasta degenerare se raportează la un stad iu iniţial
de perfecţiune şi echilibru. O imagine identică
mutatis mutandis
ofera toate
civilizatiile arhaice, pentru care timpul nu face decât să stimu leze o entropie, raportata
permanent la arhetipul mitic. Corijarea ei are ca mijloc reactualizarea experienţei
exemplare: funcţia exemplară este aşadar explicită, activă, tenace· Pentru tradiţionaliştii
de tot felul. modelul cultural perfect este intotdeauna anterior in timp, singura
posibil itate de a corespunde rigorilor sale fi ind ignorarea oricăror mutaţii survenite şi
tratarea lor �a degenerescenţt'. De :'!ÎC ! , atribuirea unei gândiri "prelogice" acestora
(U:vy- Bruill) nu mai e decât o " ariaţiur.e.
De cealalta parte, constatăm o viziune practic contrapusă, prin care timpul
câştigă o conotaţie pozitivă, imbogăţind şi innobilând. N ici o pierdere valorică nu i se
mai datoreaza, dimpotrivă, el permite cumulul progresiv, justificat ideologic. Nu
insistăm aici asupra motivelor ce au dus la cimentarea acestei concepţii, pe care o
-

·

-

Pn:cizările pe care un om prcistoric k-ar putea eventual face despre d însuşi contrază foarte
putin pentru punctul nostru de vcd.:re, pentru ca acesta ar fi nevoi t să se desprindă de
ceea ce face prin ceea ce spune câ (ace.
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statuăm generală, nu exclusivă. Cel puţin arheologii, odată preocupaţi intelectual de
trecut, presupun o atitudine explicită faţă de timp şi o curiozitate deloc fam il iară unui
rradiţionalism general. Cert este că perpetua revaluare a modelelor duce la o esenţial
diferită atitudine faţă de scurgerea temporală, in care aceste modele sunt permanenr
ameliorate, cele anterioare devenind treptat caduce: modelul ideal aparţine vi itorului
(Radkowski, 2000, p. 49, 50). Un exemplu punctual, dar elocvent, il reprezintă chiar
mediile academice americane, prin perpetua insatisfactie pe care tinerele generaţi i o
manifestă faţă de eşafodajul paradigmatic al propriilor profesori. Această atitudine,
intim tributară orientării faţă de timp a întregi i societăţi, descentralizată şi protestantă în
spirit, şi vieţii universitare efectiv autonome, impl ică o febrilitate a contestări i,
reevaluArii şi corijArii. O atare concepţie nu este tocmai familiară tradiţiei universitare
franceze de exemplu, mai ferm normală şi centralizatA şi grefată pe fondul unei
solidarităţi sociale de alta factura (Coudart, 1 999). Diferenţa este însa de volum.
Nu am insista, riscând locul comun, asupra acestei esenţiale alterităţi, dacă ea nu
ar fi intim inserată in concepţia asupra progresului a europenilor contemporani şi nu ar
fi activă in deprinderile lor scolastice, inclusiv în domeniul cercetării arheologice. Pe
seama acestei mai degrabă inconştiente atitudini faţa de timp, dar şi faţa de raţiune,
pulem pune câteva tentaţii interpretative, pe care le putem insuma astfel:
a. Tendinţa amelioratoare.
Presupoziţia progresului, intelectual, moral, tehnologic, teza convenţional
iluminista, se regăseşte frecvent in reconstituirile culturale încercate de arheologi.
Temporizarea acestui progres - pentru anumite epoci sau areale - este expl icată
variabil, ceea ce nu face mai puţin activă insinuarea sa, pentru că sugerăm nu atât
statuarea uniliniarismului său la n ivel teoretic şi obiectiv, cât funcţionarea acestei
prezumtii ca o propensiune inconştienta pentru eficienta uti litară a comportamentelor
umane, ba chiar prin funcţionalismul instituţi i lor culturale. Astfel, vizibi la imediat la
nivelul reconstituirii tehnologiei, obsesia cautării unei eficiente tot mai perfectionate,
sau a unei eficiente pur şi simplu, poate fi extinsă la nivelul functional ismului cultural,
pentru care intregul sistem cultural are menire adaptativă şi conferă avantaje in
competiţia acestuia cu alte sisteme, naturale sau sociale. Î n aceasta direcţie, şcoala
procesual istă, ca şi cea marxistâ, întruneşte criterii asemânătoare.
b. Traducerea.
Traducerea "sensurilor" , a semnificatiilor şi înţelesurilor propri i unui univers
cu ltural constituie o problerr)1 no10rie - dezvoltarea unei direcţii în gândirea arheologică
şi atenţia post-procesualiştilor pentru un atare fenomen fi ind o necesară reactual izare.
Dificultăţile impl ică, teoretic, ambele părţi aflate în contact, problemă care ne
interesează mai puţin. Ceea ce tradiţia europeană îi conferă este intransigenta. şi cu atât
mai activ:i este aceasta in :�rheologia preistorică.
Aspectele presupuse de ·'traducerea" scnsurilor culturale implicrt mai mu lte
inconveniente. Î n prim·ul rând, dimensiunea intenţională a gesturi lor. poate rangibi lă
pentru etnologi, dar presupusă pentru arheologi; nu mai puţin dramatică este această
absenţă pentru dimensi unea orizontală, cea a culturi i ca limbaj (Radkowski, 2000, p.7579). Arheologul este obiectiv frustrat atât de receptarea fenomenologicâ a culturi i, cât şi
de cea semanticâ. Atribute puternic caracteristice unui univers cultural vor fi astfel
sortite unui raţionament retrospectiv, ale cârui criterii sunt la rândul lor unice şi
specifice culturii europene.
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c. Roţionolizoreo.
Conexll celorlalte tendinţe, raţionalizarea este condiţia lor existenţială, o analiză
clasică a lui Raymond Aron plistrându-şi actualitatea (Aron, 1 997, p. 67 şi urm.). Ea
funcţionează., credem, in mai multe situaţii. Pe de o parte, traducerea gesturilor culturale
este in general posibilă numai prin prismă raţionalA. De asemenea, expunerea -rezultatelor
acesteia este raţionalizat! prin opţiuni de limbaj, adică prin alegerea arbitrară a unor
semnificanţi. Astfel, înţelesul acordat unei succesiuni de gesturi ale omului preistoric
presupune existenţa şi identificarea unui motiv, a unui mobil şi a unor consecinţe, într-un
permanent racurs. Analistul nu le poate imagina decit pe baza experienţelor sale proprii,
care sunt mediate de matricea sa culturală, ele neputând fi interpretate retrospectiv, altfel
decât raţional. Principala problemA o vor constitui comportamentele iraţionale, mai ales că
deseori motive iraţionale permit mobiluri raţionale.
SA alegem un exemplu deloc spectaculos, valabil pentru toate "ispitele"
interpretative: alegerea unei materii prime pentru realizarea unei unelte. Această opţiune
poate fi determinatA de criterii, poate raţionale într-o primă etapa (ceea ce, practic, este
imposibil, dar teoretic necesar), abandonate prin periferizarea sau deformarea sensu lui
iniţial şi devenite iraţionale, chior dacă, sau tocmai pentru că invocă experienţe
arhetipale. Ea pbate fi aleasă în pofida, dar şi în virtutea unor calităţi mecanice, sau în
deplină indiferenta faţă de aceste caracteristici, deşi nu poate fi niciodată ignorat
sâmburele de raţionalitate prezent în rutină. Analistul va încerca _sA demonstreze
necesitatea acestei opţiuni prin una din cel mult trei teze acceptate raţional : fie pe baza
eficienţei mecanice, fie atribuind opţiunii un înţeles convenţional simbolic, a cărui
existenţă o poate accepta raţional, dar nu o poate înţelege, fie prin rezoluţia, în mod
necesar expeditiv!, că alegerea întruneşte probabil criterii ambivalente: din moment ce
această opţiune o avut loc, ea trebuie să fi fost necesară intr-un anumit fel. Care erau
însă altenativele? Sensul gestului individual din trecut, mediat de inconştientul unei
comunităţi, va rămâne confuz. N ici dovezile contextuale nu garanteaZA astfel o
reconstituire .veridică, dimpotriva, ele pot susţine oricând teze adverse, argumentând
orice fel de "necesitate" . Prin urmare, ele nu reprezintă un panaceu, ci doar mij locul de
minimalizare a erorii de interpretare, capabi l a limita inferenţele gratuite.
Acest rapid excurs asupra limitelor obiectivităţii, sau mai degrabă asupra riscului
lipsei de moderaţie în subiectivitatea restituirilor arheologice, are rolul unei introduceri
.
strict necesare unei exemplificări practice. El justifică o modestă rezervA în privinţa
constatări lor ce urmează.

2. UN STUDIU DE CAZ: M U STERIANUL DIN PEŞTERA CIOAREI
Studiul tehnologic industriei litice din peştera de la Boroşteni (jud. Gorj), a oferit
motive temeinice de reflecţie, desch izând efectiv posibilitatea unei radicale
problematizări a tematicii variabilităţii culturale a paleoliticului mij lociu din România, a
celui din peşterile carpatice în special. Mai mult, el permite accesul în interiorul cercului
de polemici generate de comportamentul tehnic musterian, perimetru din care
arheologia paleoliticului din România, refugiat! lungă vreme într�o cercetare
idiografică, manifestA încă o nejustificatA discreţie.
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2. 1 . Ciiteva opini i.
Etajul cronologic la paleoliticului mij lociu nu exprima neapărat un profil
tehnologic particular, ci unul care stabilizeazâ concepte tehnice anterioare (Pigeot, 1 99 1 ;
Boeda, 1 99 1 ). Opţiunile sale tehnologice fundamentale sunt aparent moştcniri ale
competenţelor achiziţionate deja către stărşitul paleoliticului inferior. Gama de soluţii
morfologice este restrânsă, tipologia utilajului litic rezumându-sc generalizat asupra
formelor bifaciale, rac l,>arelor, cuţitelor, vârfurilor şi pieselor denticulate sau encuches.
Alături de diferitele metode de debitaj aşchiar sau bifacial, această serie tipologic::i
exprimă efectiv întregt•l arsenal de abilităţi tehnice manifeste in domeniul exploatării
resurselor litice. Omogenitatea morfologică, consecintă evidentă a unui număr modest de
soluţii tehnice aplicabile şi a unor - se pare - deloc pretenţioase necesităţi funcţionale, este
prima responsabilă de ennetismul cultural al acestor industrii. AUituri de aceasta, diferitele
propuneri interpretative, expunând deseori criterii adverse şi argumente egal pertinente,
n-au flcut decât să sporească deruta. Reducerea unităţilor de studiu a permis, pe de o
parte, rafinarea observaţiilor, iar pe de alta, dificultatea comunicării şi a sintezei.
Coincidenta dintre tehnologia musteriană şi omul de Neanderthal, deşi nu
absoluta, a generat luări disonante de poziţii, mai ales că respectivul tip uman a fost
descalificat drastic de pierderea ''competitiei adaptativt" la debutul paleoliticului
superior, odata cu apar' ţia în Europa a noului tip uman, Homo sapiens sapiens. Cum
interpretarile arheologibr decid frecvent calitatea adaptării in funcţie de succesul ei ceea ce ar fi logic şi coerent, daca termenul de "adaptare" poate fi util izat în siguranţa,
iar omul ar fi mai mult animal decât el însuşi - nu surprinde tentaţia simptomatica de a i
se refuza paleantropului meritele tipului antropologie modern. ExistA, ce-i drept, şi
situaţii în care tendinta adversă, cu substrat etic, este la fel de activă. deşi nu depaşeşte,
în opinia noastră, un joc intelectual condescendent.
Revenind la direcţiile interpretative, punctăm câteva opinii utile scopului propus de
noi. Astfel, prima şi cea mai tenace in timp incercare de explicare a variabilitaţii culturii
materiale musteriene, pe principii statistice, îi aparţine lui F. Bordes ( 1 953), cel care, pe
baza frecvenţei polimodale a tipurilor de racloare, distinge pentru musterianul francez
câteva "tradiţii" culturale reflectate in tehnicA. Cele cinci personalitAti tehnice reprezintA
culturi arheologice distincte, implicând identităţi etnice aparte şi contemporane. Modelul
Bordes va fi importat curând şi in alte zone europene, evidenţiindu-se treptat atât lipsurile
sale, cât şi fundamentate:l sa fapticajudicioasA, deşi imperfecta.
O critici viruiL·ntA, pentru cA ataca - imprudent. credem noi - înseşi
fundamentele conceptude ale arheologiei franceze, şi abia în consecinţA terminatii le
sale metodologice, va h.nsa "noua arheologiei" americana, prin persoana lui L. Binford
(Binford/B inford, 1 966; Binford, 1 972), vectorul inteligent şi decis al orientări i. Binford
con�dera el ansamblurile identificate de Bordes ca tradiţii aparte reprezintă mai
degraba faciesuri funcţionale ale unei tradiţii unice, ale căror reziduuri materiale
constituie martorii abandonaţi pe loc ai unor activitAti specifice. Ipoteza normativitaţii
stricte era exclusi, argumentându-se în fapt imposibilitatea conservării unei tradiţii in
condiţi i le de contact intre comunitAti populând un spaţiu restrâns, cum era Perigordul,
zona clasică pentru definirea musterianului francez. Ca un corolar, completăm noi,
conservatorismul are nevoie de izolare, presiunea demografică implică schimbul de idei
etc. Evident, constatăm, Binford nu contrazice in substrat posibilitatea tr:tdiţii lor. ci
tradiţiile lui Bordes.
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P. Mellars ( 1 969) propune o alta explicaţie, ordonând cronologic industrii le pe
principii de succesiune, statuând astfel o evolutie interna, de la musterianul de tip
Ferrassie la cel de tip Quina, ambele fiind înlocuite prin afirmarea generalizată a celui
de tradiţie acheuleanâ.
Critica acestor modele nu a întârziat să apară (Rol land, 1 98 1 ; Otte, 1 992 ; BoC!da,
1 99 1 ), princ ipii alternative de interpretare, pe criteriile tehnologice (Turq, 1 989), sau ale
aprovizionării cu materie primă (Geneste, 1 988) fiind avansate. Ceea ce continuă sâ
excludă rezoluţiile categorice o consituie ocurenta şi recurenta diferitelor comportamente
tehnice musteriene, ca şi limitele metodelor de fixare cronologică precisă. care
transformă noţiunea de •·contemporaneitate" într-o convenţie. Însăşi dihotomia drastică
dintre sti l şi funcţionalitate va fi criticata, evidenţiindu-se focal izarea taxoni lor în
funcţie de cal itatea şi abundenta materiei prime, conexata cu intensitatea ocupaţiei şi
mobilitatea relativa a comunităţilor (Rolland!Dibble, 1 990). Aceasta u ltimă ipoteză
ascunde oricum o stagnare in canoane funcţionaliste, ce-i drept, mult mai rafinată. Nici
tradiţia franceză nu-şi abandonează principiile, stabilitatea tradiţiilor, deşi transferata in
i
cadrul mai amplu al lanţurilor operatorii, f ind in continuare considerată martorul
explicit al comportamente lor învăţate şi fixate la nivel inconştient (Boeda, 1 99 1 ).
Asediu! ambelor direcţii atenuează radicalismul opinii lor, promovând mai degrabă un
relativism pacific , în care conflictul fundamental migrează în substrat.
2.2. Opţiuni metodologice.
Dacă Binford refuza musterienilor, aparent cel puţin, posibilitatea unor
standardizări normative, J. Sackett ( 1 982) propune o variantă metodologică de
identificare a standardelor tehnice "tradiţionale" , prin introducerea noţiuni i de •·stil
izocrestic" ; posibilitatea artizanului de a alege intre variante funcţionale identice, în
orice etapă a lanţului operatoriu, poate expune seria de opţiuni proprii acestuia pentru a
menţine compo�tamentele invlţate. Deşi presupune estimarea echiva1enţei funcţionale a
alegerilor, dificila în condiţiile în care nu putem aprecia cum se cuvine rigoarea
contingentelor funcţionale, sistemul are avantajul el atenuează drastic m isiunea
contestată a tipologiilor formale. Autorul însuşi nu-şi propune insinuarea unui model
explicativ, ci a unuia descriptiv, mai complet, în esenta, ca model formal, decât cel al tui
Bordes. Vom reţine principiul sAu de studiu, şi vom conferi unei tradiţii o serie coerentA
de opţiuni tehnice unice.
Foarte util ne apare şi decupajul tehnologic realizat de E. Bol!da ( 1 99 1 ), mai
complex decât cel al lui Sackett, pentru eli ia in discuţie notiuni mai riguros definite;
structurile volumetrice, metodele de debitaj şi echivalenţele ce se pot invoca intre
acestea vor fi aplicate aprioric şi industriei musteriene din Peştera Cioarei.
Vom retine, de asemenea, sugestiile metodologice punctate mai sus, care
tratează atitudinile tehnice ca recul al materiei prime şi intensitlţii de ocupaţie
(Rol land/Dibble, 1 990).
2.3. Industria musterianl din Peştera Cioarei.
2.3. 1 . O parte a unuifacies.
Peştera de la Boroşteni a intrat în atenţia preistoricienilor români după ce C. S.
"l icolăescu-Piopşor şi C. N. Mateescu efectuează aici un prim sondaj in 1 954. Săpăturile
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sistematice vor fi inaugurale aici in 1 973, sub conducerea lui Marin Cârciumaru,
continuând pânA in 1 996 (Cârciumaru şi colab., 2000, sub tipar). Setul litic recuperat
cuprinde un inventar relativ sArac, mai mic de 1 000 de piese, contrastând cu secventa
sedimentar! generoasA a depozitului, de 5-6 metri în medie, şi care atestA aproape toate
oscilatiile climatice ale Pleistocenului superior identificate în aceastA zonA a României.
incA de la debutul cercetArilor, şi constant în continuare, musterianul din Peştera
Cioarei va fi considerat a aparţine unui facies aparte, specific peşterilor carpatice şi
caracterizat de utilitarea masivA a rocilor de origine localA (cuarţit, cuarţ, diorit etc.).
Cal itatea mecanicA "mediocra" a acestora, cu efecte în tehnologia "rudimentarA" şi în
tipologia sAracA a respectivelor seturi au accentuat omogenitatea aparentA a acestor
industrii, cal ificate pe rând ca musterian "de peşte!"!'', contrapus celui de terasA, mai
fidel manualelor de tipologie, "musterian alpin", "Charentian oriental" sau ·•paleolitic
cuarţitic" (ar fi de mentionat opiniile exprimate de N icoiAescu-Piopşor, 1 957; Gabori
Csank, 1 968; Gabori, 1 976; Mogoşanu, 1 978). Subliniem cA presupusa uniformitate,
atribuitA formal unei tradiţii comune, se baza mai degrabA pe insuficienta informaţiilor
arheologice şi pe circumstanţele obiective ale recuperAri i ei (Anghel inu, 1 998). Ea nu
ţinea cont decât de similitudinile tipologice şi de plasarea geo-topograficA
asemAnAtoare, argumente ce pot fi uşor invocate şi pentru a susţine o tezll adversA, a
unei adaptAri microregionale la resurse sau activitAti, in spiritul lui Binford. Nu insistAm
aici asupra acestei probleme, insolvabiiA câtA vreme contextele arheologice de
provenienţA lipsesc. Noile date obţinute pe baza materialului de la Boroşteni pot însA
sugera câteva variante interpetative.
2.2.2. O tradiţie "aparle.
Redactarea monografiei acestui sit a prilejuit reconsiderarea, pe princtpu
metodologice noi, a incadrarii preliminare a setului l itic din Peştera Cioarei. Studiul
tehnologic complet, ca şi analiza exploatArii materiei prime, au confirmat, dar au şi
infirmat o parte a presupunerilor anterioare, aducând în discuţie elemente noi.
Studiul tehnologic a fost efectuat asupra întregului ansamblu, alcAtuit din 903 de
piese l itice - cel mai numeros ansamblu provenit din peşterile carpatice studiat integral.
Ne vom rezuma la câteva observaţi i generale, adecvate obiectivului mai amplu propus.
Astfel, o constatare proeminentA reiese în urma acestei analize: omogenitatea internA a
întregului ansamblu, identificabilA atât din punctul de vedere al exploatări i resurselor
J itice locale, cât şi din punctul de vedere al secvenţelor de debitaj, ca şi din cel - clasic
şi conex - al tipologiei utilajului.
Primul caracter, deşi susţinut de comportamentul general de exploatare a
materiei prime in paleoliticul m ij lociu, atestă o surprinzAtoare uniformitate, inclusiv la
nivelul m icropetrografiei rocilor exploatate. Într-un interval cronologic notabi l - nivelul
geologic E este datat la 50.000 B.C., în timp de ultimul nivel ce a livrat material
musterian, J, este datat la 48.000 B.C., dar distanţa temporală poate fi chiar mai mare 
opţiunile de selecţie a materiei prime sunt foarte precise şi extrem de stabile, sugerând
probabi l o perfectă cunoaştere a proprietăţilor lor mecanice, mai greu observabile la
nivel macroscopic de cAtre noi. Am putea crede că sistemul descriptiv de clase
petrografice luate in consideraţie pânA acum de arheologia paleol iticului este absolut
insuficient, întrucât omul de Neanderthal poseda criterii extrem de fine de selectie a
roci lor. Totalitatea tipurilor exploatate provin din preajma grotei. Deşi aparent opţiunile
..
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sunt limitate, în perspectivă diacronicli ele sunt stabile, şi par a susţine o funcţional itate
1denticâ, deşi ne raportăm la diversele oscilaţii climatice şi de biotop cu care sunt
contemporane respectivele locuiri. Sugerăm, preliminar, douli variante euristice
extreme, in spiritul polem icii clasice enunţate:
a. musterienii exploatau aceste resurse fie indiferent, fie "impotriva "
necesităţilor funcţionale imediate, in virtutea unui tradiţionalism ferm; unde este atunci
disponibilitatea de a se adapta circumstanţelor?
b. intregul profil tehnologic este tributat caracteristicilor materiei prime,
mntingenţelor sale volumetrice şi mecanice; dar atunci, de unde aveau cunoştinţele?
Studiul tehnologic oferă insli argumentaţiei noastre alte criterii. Comportamentul
tehnic mărturiseşte o omogenitate indubitabilă, susţinută la toate nivelele de anal iză, in
ciuda variatiuni lor cl imatice şi de biotop (deşi este greu de delimitat o cronologie fermli,
disiparea materialului expune o ocupaţie repetitivă). Rocile, deşi mecanic şi cu o
morfologie a volumului natural diferită, atestli acelaşi principiu de exploatare in volum,
variabil itatea strategii lor de reducţie rezumându-se la respectarea morfometriei naturale.
Obiectivele tehnice sunt identice - aşchii a dos cu latura tranşantă mai lungli - deşi
dimensiunile diferă. Indici i de transformare în utilaj nu depăşesc 1 4% (stratul E),
retuşarea fi ind marginală, aplicată indeosebi pe roci le cu o granulaţie mai fină decât a
cuarţului sau cuartitului (M. H. Moncel, corn. pers.). Ansamblul provine fi\râ îndoială
dintr-o ocupatie de tip palimsest, cu intensitate probabil sincronie scăzută. Prezenţa
diseminată a resturilor de combustie, dar şi imprimare� resturilor de funingine pe
peretele de calcar, intr-un spaţiu protejat al peşteri i, susţine acest caracter al locuirii.
Revenind la disjunctia clasicli, putem constata că, pe de o parte, materia primli este
exploatată variabil, dar consecvent ca principiu tehnic, iar alegerea rocilor este ghidată de
principii stabile, deşi probabil mai putin complexe decât am fi fost tentati să credem. i n
primă instanţă, omogenitatea statistică a alegerii rocilor ne sugerează precizia opţiunii.
Tehnologia exclude presupunerea unei alegeri fine, trei categorii macroscopice fi ind
utilizate, deci selectate, şi nu cele 2 1 de tipuri micropetrografice descrise de noi, a căror
omogenitate se datorează evident prezentei reale in preajma sirului.
Categoric, o tradiţie se recomandă pentru musterienii din Peştera Cioarei, pentru
C:l recurenta atât de fidelă a contingentelor funcţionale este greu de susţinut, chiar dacă
ca trebuie să fi fost mereu prezentă, măcar pentru motivul elementar eli numărul de
activităţi posibile este foarte redus. Mai mult, alegerea rocilor - toate prezente din
abundenţă in preajma sitului - nu înregistrează vreo selecţie amel iorativli, ci stabilitatea
principii lor de colectare, in condiţiile unor diferente mecanice, sesizabile prin l ipsa de
adecvare a cuarţului la debitaj, sau prin frecventele accidente de debitaj posibile - şi
remarcate - in cazul sliu. Putem avansa ipoteza verosimilă eli un grup musterian aparte a
utilizat ca adăpost temporar, dar pentru o lungli perioadă de timp, peştera de aic i,
habitusurile sale tehnice reflectând conservarea imperturbabi lă a comportamentelor
invliţate, pe care nu pare sa le adapteze c ircumstanţelor ce se modifică (oricare ar fi ele,
cel puţin existenta a noi generaţi i de artizani). Se poate argumenta că motivele unei
schimblirj erau puţine, in condiţi ile unei depline echivalente funcţionale. Credem însă eli
motivele sunt altele, şi eli omul paleoliticului m ijlociu era extrem de precis in opţiunile
sale, ceea ce poate, pe de altă parte, reprezenta atât esenta competentei sale, cât şi
defectul ei fundamental, pe termen lung.
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2.2.3 . Comentariu.
Polemica stil-funcţionalitate ascunde in substrat două maniere de a concepe
atitudinea faţă de noi provocări, care apare intotdeauna adaptativă post factum, pentru
că adaptarea a fost intotdeauna legătura logică facilă intre un gest paleol itic, prem isele şi
consecinţele lui. La nivel tehnic, se propun două soluţii: schimbarea tehnicilor şi deci a
produselor lor, in funcţie de necesităţi le ad-hoc (Binford); conservarea obstinantă a
acestora, mai ales eli special izarea funcţională atestată traseologic este practic nulă
pentru musterian (Bordes). Stud iile tehnologice recente tind să favorizeze ultima
accepţiune; dacă traseologia o justifică la nivelului punctului final al lanţului operatoriu,
tehnologia o susţine in privinţa debutului: materia primă este indiferenta (Boeda, 1 99 1 ;
Moncei!Svoboda, 1 998). Argumentele privind prec izia şi tixitatea modelelor formale,
impl icând controlul elaborat al metodelor de atingere acestui scop sunt suficiente (ex.
Turq, 1 989; Pastoors, 2000).
Adaptarea nu presupune de obicei inovatie, ci uti lizarea marjei de dispon ibil itate
a tehnici lor învăţate. Mai mult, cum aceleaşi rezultate sunt posibile cu ajutorul
echivalentilor tehno-funcţionali, necesitatea acutll a modificărilor radicale a
comportamente lor tehnice ne apare şi mai improbabilă.
Extrapolând aserţiunile de substrat ale celor două curente mai sus menţionate,
sintetic, decidem îndeobşte asupra a două maniere de înţelegere a comportamentului
stimulat: adaptarea comportamentelor la obiectivitatea contingenţelor {percepută ca
pennanent iminenta, punctuală şi spontană) şi "adaptarea " contingenţelor, mai precis
dezvoltarea unei strategii interne de acceptare/transfigurare sau refuz al acestora.
Aparent, diferenţele de doctrină sunt provocate de cronologia adoptării, concept
obl igatoriu prezent in raţionamente, confonn modelului de anal iză impus de moda
ultimelor secole. Dacă nu putem evita această vectorizare, putem însă imagina o metodă
de a o raporta la cotidianul paleolitic. Considerăm adesea caracterul unei industrii ca o
optiune adaptativă punctuală, ignorând că ea mărturiseşte in primul rând acceptarea
provocării regionale, pentru că era perfect posibil un refuz, de exemplu o ''migraţie"
(evident, in cazul unor mutaţii drastice şi rapide)" Avem însă toate motivele să credem
că această acceptare nu s-a realizat sub semnul iminenţei deciziei unei comunităţi, ci
treptat, şi că ea implică asumarea internă a unui intreg ansamblu de provocări punctuale,
pentru care respectiva comunitate dispunea de strategii sati3făcătoare sau aproximative.
Toate industriile musteriene sunt aşadar rezultatul unei adaptări dinamice, al uneia deja
tradiţionale însă, pe care o imortalizăm prin decupajul real izat l1e arheologi. N ici un
primum movens nu poate ti identificat, nici un prim reflex adaptativ nu ne poate ti oferit
de harta siturilor sau de cronologia pe care o avem la dispoziţie, pentru că dispunem
doar de secvenţe ale unor man iere adaptative tradiţionale, fixate aleatoriu geografic şi
imprecis cronologic. Conchidem: "cultura", aşa cum o regăsesc arheologii, nu este
•

Paradoxal, deşi cercetarea paleoliticului descrie traditii, ca explicti mutaliile, la un nivel general.
prin adaptare (mai mult, aşa am putea intelege insatisfactia procesualiştilor, dornici de
cxplicalic, şi nu de descriere). Unitlllile de ml1surl1 ale timpului sunt însă atât de diferite,
încât cotidianul, cel în care aceste provocari aclioneazll. metodologie nu existll pentru
arheolog, în timp ce marile provocari bănuite de acesta. cum ar fi mutatiile climatice. nu
existau în acest cotidian.
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rezultatul adaptări i altfel decât în cel mai general sens al acesteia, afară de situaţiile,
rare, ale unui eveniment catastrofal. Ea este, in orice decupaj, un produs al tradiţiei
însăşi, al fenomenului care asigura securitate, continuitate şi echil ibru.
Am putea fi tentati să credem că stabil itatea unor comportamente rezumă un
obliterant traditional ism, inert şi l ipsit de imaginaţie. Constrtarea este pe jumătate
adevărată, în sensul eli imaginaţia tehn icii există, însă ea evc l uează în lim itele unei
parad igme, gratuit considerata săracă. Dimpotrivă, faptul c i diferite metode sunt
aparent conservate mii de ani nu presupune un caracter exclusiv al acestora,
identificarea insu ficientă a siturilor şi as imi larea într-un unic ansamblu a mai mu ltor
-;erii tehnologice de artefacte constituind în continuare o problemă serioasă, pentru
metodologia de săpl\tură cel puţin.
Un exemplu interesant îl reprezintă industria nivelului V din peştera Scladina
(Sclayn, Belgia), unde câteva tipuri de materie primă, foarte diferite mecanic, sunt
I!Xploatate variabil, prin metode eminamente diferite, dacă respectăm clasificările
anterioare (Bourguignon, 1 998; Moncel, 1 998; Otte, 1 998). Contemporaneitatea lor este
categorică, rezultând astfel o premisă consistentă privind complexitatea domeniului tehnic
musterian: patrimoniul tehnic al Neandertalienilor este uneori bogat, dar nu este
întotdeauna pus în valoare cum ne-am aştepta, şi numai când circumstanţele o solicită iar
arsenalul deprinderilor o permite. El poate avea caracter eficient şi parcimonios (vezi
musterianul de tip Quina in Aquitania, Turq, 1 989), sau "risipitor" şi deloc economicos,
când aceastll soluţie convine. Cazul Ripiceni, contrapus musterianului din Carpaţi, este
elocvent; deşi dio;tincţia a cel puţin două mari tradiţii este evidentă, amploarea variaţiunilor
tehnice este afectată de condiţiile de aprovizionare şi de calitatea materiei prime.
Revenind la industria de la Boroşteni, ea este în acelaşi timp o adaptare la materia
primă, cât şi rezultatul unei promovări a tradiţiei, în sensul că presupune alegerea, mai
mult sau mai puţin lucidă, dar instantanee, a mij loacelor tehnice adecvate acestor resurse
din interiorul probabil bogat, dar nu propriu-zis elastic, al unui repertoriu de posibil ităţi.
3. CONCLUZII
Două i luzi i proeminente, uneori considerate a se surclasa dialectic, se cuvin
comentate: conservatorismul şi spontaneitatea. Î n privinţa primului, câteva observaţii
sunt oportune. Î n genera l, în cazul paleantropilor se invocă frecvent dezavantaje
somatice, cu consecinte in capacitatea cognitivă şi deci în comportamentul adaptativ.
Traditionalismul in genere este însă pe cât de evident, pe atât de puţin caracteristic
paleoliticului, care îi conferă doar volum, şi nu poate fi uti lizat ca argument în această
discutie, dimpotrivă. Deşi cauzele pot fi diferite, fenomenul în sine este o constantă
istorică, pentru C:1 il putem ataşa şi irochezi lor, sau omului medieval, cazuri în care
înzestrarea somatică diferenţiat!l nu mai poate fi invocat!l. Cum nu indivizii sunt
tradiţionalişti, ci societătile în care sunt educaţi, consideram nejustificată abandonarea
unei realitllţi masiv documentate istoric cu o premisă etern discutabilă: cauzele
tradiţionalismului sunt culturale, sau cel puţin este mai probabil să fie.
Pentru comunitllţile de vânători musterieni, câteva argumente în favoarea inerţiei
rraditionaliste - locuri comune pentru etnologie - pot fi inserate legitim: dimensiunile în
mod necesar reduse ale grupurilor de subzistenţă; orizontul tehnic limitat, cu consecinţe
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fireşti in eficienta vânlltorii şi ca atare in strategiile de exploatare a vânatului.
Vânlltoarea nu putea fi efectiv practicatll, pentru ierbivorele mari cel puţin, decât in
grup, devenind un gest social esenţial şi hrllnind o solidaritate intra-comunitar! aparte.
Aceastll interdependenţll e intim legatii de gradul de risc impus de asigurarea
subzistenţei, resturile scheletice neandertal iene oferind suficiente argumente, atât pentru
riscurile intreprinderi i, cât şi pentru solidaritatea intemll a grupurilor. Î nhumllrile susţin
temeinic aceastll ultimii presupunere. Posedllm, credem, suficiente argumente pentru a
defini o societate tradiţionalistă, dupll modelu l pe care etnologia europeanll obişnuieşte
sll-1 contrapunll propriei societllţi.
Cazul punctual de la Boroşteni este elocvent şi nu evidenţiazll doar
conservatorismul tehnici lor. Inerţia tehnicii nu constituie decât un argument periferic,
datorat conservllri i selective a unor fenomene sociale in fond, mai mult decât
individuale, clici ceea ce perpetueazll o comunitate de acest tip nu este doar canonul
tehnic. Dimpotrivă, subzistenţa, inclusiv fauna exploatatll, adăpostul, inclusiv plasarea
lui în funcţie de primul aspect, materia primă, inclusiv specificul sllu dezavantajos sau
doar suficient, toate sunt tradiţionale. Nu tehnica este cea care se conservă, ci
necesităţile "funcţionale" cărora le răspunde, mai mult sau mai puţin fidel. Societăţi le
tradiţionaliste nu cunosc cu advărat problema eficienţei, ci mai degrab!!. pe cea a
suficienţei. Ele urmăresc conservarea •·energiei ", promovând efortul minim pentru
rezultate satisfăcătoare, dar in general preferă efortul cu rezultate sigure. Un caz deja
bine cunoscut ne susţine argumentaţia: unii aborigeni australieni nu au preluat arcul ca
·
armă de vânătoare, deşi îl cunoşteau din Tasmania şi il transformaseră in obiect de joacă
pentru copii. Motivul acestui surprinzlltor refuz il reprezinta tradiţional ismul, care dicta
nu numai o anumită faunll (cangurul), ci şi tehnicile de vânătoare (atac de la mai m icii
distanţll, completat de urmllrire, deci alt tip de armament). Aşadar, fiecare ansamblu l itic
atestll o manierll de a inţelege eficienţa, pe principiile suficienţei.
Nu insistăm, de asemenea, asupra universului simbolic, ce nu poate fi
m inimal izat, pentru cll toate gesturi le cotidianului pot fi transfigurare mitic, arhetipul
putând fi invocat oricând pentru expl icarea imobilismului - şi etnografia abundă în
exemple în acest sens - deşi rutina, şi nu argumentele ei sunt prezente în cotidian.
Informaţiile privind funcţionarea acestei suprastructuri lipsesc insii pentru paleantropi.
Ar trebui aşadar rediscutate prej udecllţile privind exotismul sau inferioritatea
soluţiilor adaptative conservatoriste. Ele exemplificll deseori tocmai sfidarea
·•adaptllrii" , ceea ce induce un uşor disconfort în claritatea modelelor de progres
convenţionale, suspect de comode uneori. Tradiţionalismul reprezintă o reţetii oarecare
de supravieţuire socio-culturalll, infinit mai extinsă în timp şi spaţiu decât
"progresismul" modem, chiar dacă acestea reprezinta simple generalizări scolastice.
Forme de tradiţionalism sunt de altfel prezente in cotidianul oricllrei societllţi, el
nereprezentând doar soluţia specifica unor circumstanţe istorice. Omul de Neanderthal a
supravieţuit astfel cel puţin 200.000 de ani, - deci, post factum, adaptarea sa a avut
succes! - şi flrll indoialll eli extincţia sa se datoreaza nu atât empatiei la progres a noilor
europeni ci, mai probabil, dezechilibrului creat de contrapunerea a doull tipuri de
tradiţionalism, în care cel al musterienilor a fost probabil mai inert. La fel de
tradiţionalişti în esenţll, dar cu o superioritate fie culturalll, fie somatie!, fie
demografic!, chiar m inim!, noii veniţi au beneficiat de o aritmetica simplii, dar care le-a
asigurat supravieţuirea, de o manierll exclusivA.
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Pe acest fundal, în. care statulim stabi litatea unei intregi viziuni despre lume, cC"a
a gesturile tehnice este mai uşor de explicat. Funcţionalismul radical presupune
existenta unor generaţii tehnice spontanee, ceea ce nu poate fi susţinut, n ic i in cazul prezumţios - in care oameni i paleolitici puteau a fi puşi brusc in faţa unor situaţii
eminamente noi, pentru eli le-ar fi rAspuns, sau ar fi incercat sil o facil, prin soluţii vechi.
Mutaţi ile climatice, raportate perioadei de ocupaţie a unui sit, sunt disproporţionat de
generoase, ele fi ind practic imposibil de invocat ca argumente altfel decât globalizant.
Pentru omul preistoric insii, aceste mutaţi i - poate abrupte pe scarile paleoclimatice din
laboratoare - nu au semnificaţie: ele au fost insesizabile pe parcursul a zeci, chiar sute
de generaţii, favorizând o treptata adaptare a noilor contingen{e: "raspunsul adaptativ"
ar fi bazat pe "noi" soluţii - in percepţia noastra - devenite tradiţionale in cotidianul lor.
Considerăm deci eli adaptarea se face in funcţie de norme, intr-un anumit sens
toate necesităţile unei cu!turi fiind interne: contingenţele sunt "traduse" şi adaptate.
Cadrul în care sunt percepute acestea nu este labil. A sustine o entropie permanenta
presupune a ignora legile înseşi ale evoluţiei unei comunitliţi conservatoare, pentru care
nici o necesitate nu este perceputa, daca nu este inainte de toate virtual prezenta in
arsenalul de dispon ibil ităţi ale acesteia, treptat fiind promovate deprinderi in acest sens.
Exemplul aborigenilor, citat anterior, este relevant. Aşadar, in ceea ce priveşte
spontaneitatea, ea nu se manifestă decât in variabilitatea admisa a canoanelor cu lturale,
fie că presupune o variatie individuala intâmplătoare şi nedorită, fie o opţiune deli berată
a individului sau comunităţii, dar care nu poate apilrea dintr-un ex nihilo cultural.
Decelarea ei este oricum compromisa de grosiera cronologie pe care o avem la
dispoziţie şi care impietează accesul nostru la '·eveniment" . Orice inovaţie este, in mod
esenţial, un bricolaj, afară de cele care presupun geniul, aspect mai puţin fam iliar
arheologiei paleoliticului, afara de cazul, frecvent, în care numim geniu tot ceea ce nu
avem deprinderea - şi eventual capacitatea - de a realiza noi înşine. O inovaţie
vectorizeazil materialul avut la dispoziţie, nu creează altul complet nou.
Succesul adaptativ al neandertalieni lor implică şi alte aspecte, in primul rând un
patrimoniu de cunoştinţe (de ordin cinegetic, tehnic, topografic etc.) destul de amplu. În
al doilea rând este evidentă stăpân irea unor cai de perpetuare şi eventual de llirgire a
acestuia. Limbajul articulat este unul din vectorii fundamental i ai acestei stocliri şi
transm isii de informaţie culturala. Mai mult, decupajul de cadre conceptuale pe care il
presupune existenţa sa poate explica şi inerţia ansamblului. Deşi riscam aparent o
tautologie, statuând existenţa l imbajului articulat pe baza stabilitilţii comportamentale, şi
sustinând apoi rolul sau in însăşi aceasta stabil itate, caracterul permanent recursiv intre
cu ltură şi l imbaj ne disculpă.
În ansamblu, se poate susţine justificat, pentru paleoliticul mij lociu, o viziune
asupra lumii coerentă in sine, stabilă şi conservatoare. Este suficient să ne raportăm la
situaţia din Peştera Cioarei pentru a fixa in aceastA zonil o tradiţie cultural-etnică, bine
implantată într-un areal geografic, ale carui resurse minerale şi animale le cunoştea
perfect şi le exploata în funcţie de disponibilităţile sale interne. Practic, susţinem o
strategie tradiţionalistă, înainte ca tacticile sii fie astfel. Situatiile regionale care ne
susţin punctul de vedere sunt numeroase, descriind probabil fenomenul cu adevărat
caracteristic variabilitătii culturale musteriene.
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·
Remarcile noastre au încercat să argumenteze că, în principiu, Fran�ţois Bordes
a avut dreptate, dar că nici Binford nu poate fi contrazis întru totul : deşi vL<riabilitatea
tehnică poate fi şi rezultatul altor contingenţe, ele sunt transfigurate în esenţă, de tradiţii
regionale diferite, tradiţionalismul musterian fi ind "cultural", nu functional, pentru că
funcţional itate face parte din cultură.
Aceste traditii pot fi caracterizate printr-un studiu riguros, bazat pe opţiunile
unice care le caracterizează din punct de vedere tehnologic. Însăşi existenţa lor a Bcut
posibilă identificarea lor, formală şi sincronie!!, ca tradiţii culturale, din acest punct de
vedere studiul lanturilor operatorii aducând o necesare verificare diacronică. Î n
majoritatea situatii lor, chiar conservatorismul lor este instrumentul ideal pentru
descriere, cu condiţia ca acesta să nu fie considerat aprioric proba unei l ipse de
elasticitate cognitivă, ci măsura unică a existenţei cotidiene, dar şi a diacronismului unei
comunităţi preistorice.
Ceea ce ar trebui cu deosebire să ne retin� atenţia sunt, în opinia noastră, nu atât
schimbările survenite în devenirea culturală, ci refuzul, mult mai frecvent şi mai
caracteristic, al acestora. Cercetarea arheologică nu poate însă demonstra acest
fenomen, câtă vreme va căuta obstinant rupturile evolutive, evenimentul sau
discontinuităţile cu lturale, ca motiv de reflectie asupra devenirii, ci se va orienta
programatic către anodinul cotidian preistoric, perfectând metodologi i le necesare
descifrării acestuia - defect pe care nu l-am putut evita nici noi în această expunere. Î n
banalul existenţei cotidiene paleolitice se pot regăsi toate cheile interpretative ale
"excepţionalului" unui culturi şi nu invers, aşa cum se încearcă de obicei. Prin urmare,
cercetarea paleoliticului cunoaşte o singură problemă: cronologia.
Aşa cum se poate deduce din rândurile de mai sus, perspectiva arheologică
asupra paleoliticului m ij lociu nu va oferi n iciodată noutăţi absolute, mulţumindu-se doar
să ne ofere o imagine asupra modului propriu pe care omul de Neanderthal a ales să
răspundă unor probleme, familiare nouă deopotrivă. Cum umanitatea paleantropilor a
fost contestată, şi nu cea a "musterieni lor", credem eli există argumente suficiente
pentru a le-o conferi, cel puţin din punct de vedere al tehnologiei epocii. Consecinţa
directă ar trebui sll fie gratularea omului de Neanderthal cu o cal itate fam i liară
umanităţii : capacitatea de a-şi purta ideile cu ei, în timp şi spatiu. Incapacitatea de a le
schimba cu uşurinţă, cauză probabilă a extincţiei, nu trebuie, de altfel, considerată o
probă a unei minţi neperformante, afară de cazul în care acceptăm ideea că Homo
sapiens sapiens a dovedit acelaşi lucru de sute de ori în istorie.
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CONSERVATORISM AND SPONTANEITY
IN THE LITHIC TECHNOLOGY OF THE PALEOLITHIC.
CONSIDERATIONS UPON A MUSTERIAN INDUSTRY
Abstract

The authour tries to resume some subjective interferences that the contemporary
researcher frequently practices in his cultural and historical reconstructions. The
inherent tendency of rationalising the human behaviours of the past is seriously
damaged by the cultural matrix of Europe, for which the functionalist interpretations are
temptant and frequent. The imediate and decisive consequence of this predisposition
will be the asumption of the general ised progress, of the spontaneus and reflexive
adaptation, perceived to the level of ali gestures and behaviours. This ideea is although
hard to sustain, at least for the techno-cultural level of the paleolithic, era that gathers ali
the criteria of a traditionalism, generaly speaking. The authour underlines a fundamental
alterity, although general, which lies between prehistory and its modem image: the
positioning in time. lf the archetypal perfection is temporaly anterior for every
conservative community, for the contemporary european the time no longer suposes
decadence, but perpetuous improuving, by the programatic abandon of the anterior
cu ltural models. In such a context, the dogmatic identifications of different formes of
progress in prehistory riscs to frequently constituie only a scholastic predisposition, the
necessity - an i llusion and the notion of adaptat ion - a logic commodity.
A case of study, that of the musterian inhabitation of Peştera Cioarei from
Boroşteni, shows an imperturbable behaviour stability, at least for what concemes the
supply with raw lithic material and its exploitation this aspect sustains an imobil ism of
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traditional origin. Showing himself reserved against these modest witnesses, the authour
belives that these sugest precise and stable cultural strategies, intrinsecs proufs of a
whole society's conservatorism. Neither the M usterians, and probably nor a cultural
community, adapt to the contingences, but more likely they adapt these to some inner
recepting and accepting possibilities, the needs are, in a certain sense, exclusively
intern. The ideea of the spontaneity of the adaptativ answer is thus equilibrated by the
paradigma itself in which this is possible, that of tradition. The classic thesis of Fran�ois
Bordes, by which the stylistical inprint could be identified on formal basis in the
typology of the l ithic material, d ispose of a relative methodologic eficiency, on the
condition of completing the analysis of this type by studying the ierarchycal options
atested by the operational chains.
l f s principal merit is thoug the justice of the premises. Un aparently paradox,
generated in esence by the extinction of the Neanderthalians, the real unity (and
criticisable one) of mesure for their existence, is underlined: if Lewis Binford
unintentionaly sugested the possibility of a relative richness of the musterian technics,
this potenting their authour, and Bordes indirectly limited the possibility of the options
elasticity, so he implicity problematized the capacity of the authour, this thing was
happening because of a different perception of what was characteristic to the humanity
as a metodologica! premise, the conservatorism or the adaptabil ity. In this matter of
speaking, the author of these lines went for the first aspect. The author considers that the
traditions constituie the genuine begining of every historical experience: and not a
permanent invention of (new gestures, this argumenting for the Neanderthal ' s man
humanity and retaining. F. Bordes apriorism as legitimous. More than this, it is this
humanity that seems responsible for his desappearance. Whafs characteristic for the
historical man is not the adaptation, but ifs refuse. Sequently, the culture doesn't
represent an adaptative arsenal, but the contrary. The starting point of the analist is
aprioric, aleatory, euristicaly exclusive i n every historical moment, he finds a
culturalised man, not an intel igent and adaptative animal, in face of a primum movens.
The stable instauration of the cultural modeles in the subconscient and the
quotidian leads to another principal, aforistic: the man does what he knows, but he
doesn't know what he does. He will be, in the esence, a conservator.
Methodologicaly speaking, a unique problem is raised for the paleolithic's
archaeology, that of chronology, in a great measure responsible for the above mentioned
polemic. This suposes in the substract a chronology of adaptation, in which global
phenomenons, like those climatics, can not be related in an anodin quotidian.
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INDUSTRIA MATERIILOR DURE ANIMALE
ÎN ASEZAREA STARCEVO-CRIS DE LA
TRESTIANA, JUD. VASLUI: ACE DE CUSUT
'

'

de Corneliu Beldiman
şi Eugenia Popuşoi
1 . Contextu l.

Iniţiate în anul 1 964, cercetările arheologice sistematice efectuate în punctul "La
Stroe Beloescu" de pe teritoriul satului Trestiana, corn. Griviţa, jud. Vas]ui s-au derulat
pe parcursul a peste trei deceni i (cu unele intermitenţe, până în 1 996). Drept rezultat, ele
oferă în prezent exemplul unic pentru România ai explorării complexe la scara cea mai
extinsă a unui sit pluristratiticat apa11inând culturi i Star�evo-Criş. Î n cele trei zone ale
aşe:zarii (desemnate cu siglele A. B şi C), repartizat.: pc doua niveluri (atribuite fazelor
I I I B şi, respectiv, IV A ale culturii amintite) au tost cercetate în mod exhaustiv
vestigiile unui numl\r de 27 de locuinţe, ale unor complexe adiacente acestora (vetre,
gropi, un cuptor), precum şi I l monninte. N ivelul 1 dispune de două date radiometrice
recente, care il plasează într-un interval cuprins între 5.500 şi 5 .250 Cal B.C. ( Popuşoi,
1 995; Mantu, 1 995, p. 2 1 5 , 226; 1 998, p. 84, 95). Materialul arheologic recoltat, de o
:-;:;:.;.; Lvgătic şi varietate, oferă ocazia privilegiată de studiere aprofundat! şi complexa a
manifestAri lor din ·sfera culturii materiale, a dinamicii evolutive caracterizând o
comunitate neolitica timpurie dintr-o regiune dată.
Preocupari le constante vizând analiza aprofundat! a diverselor aspecte
paleoecologice şi paleoeconomice, reflectate de observatiile Bcute şi de materialele
descoperite în aşezarea neoliticil timpurie (ceramica, diversele categorii de unelte etc.)
sunt i lustrate prin susţinerea, de-a lungul ani lor, a numeroase comunicări, ca şi prin
publ icarea unor rapoarte de sapături, articole şi stud ii etc. În prezent este în curs de
elaborare mor.ografia complexă a sitului preistoric de ia Trestiana, tema tezei de
doctorat a autoarei cercetărilor (cf. Popuşoi. 1 980: 1 980a ; 1 98 1 ; 1 982; 1 998: 1 998a;
Pcpuşoi. Beldiman. 1 998: 2000; Beldiman, 1 999: 2000; Necrasov, Ştirbu, 1 978; 1 980)
2. Obiective.

Ocupând un loc important în cadrul activitatilor curente de subzistenta sau în

sfera manifestărilor de ordin spiritual ale diverselor comunităţi preistorice (şi nu numai),
industria materi ilor dure animale (os, corn, dinţi, coch ilii) - in continuare, menţionată

prescunat IMDA (sau industria osului, cum a consacrat-o tradiţia cercetări i) - pune la

dispoziţie date foarte valoroase, încil receptate sumar şi subcxploatate în mediul de
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cercetare de la noi. Acest gen particular de industrie este ilustrat in mod remarcabil (şi
unic in multe aspecte) prin structura inventarului vestigiilor mobile de la Trestiana
(Popuşoi, Beldiman, 1 998; 2000). IMDA neolitică timpurie din acest sit a flcut deja
obiectul a patru studii detaliate, rezervate aspectelor generale şi unor categorii specifice,
cum sunt: săpllliga din corn de cerb, lingurile-spatule de os şi brăflirile d in corn de cerb
(Popuşoi, 1 982; Popuşoi, Beldiman, 1 998; 2000; Beldiman, 2000).
in continuarea şi augmentarea eforturilor de investigare şi analizA mentionate
mai sus, demersul de tatA urmăreşte sli ofere, in premierA, o sintezA exhaustivă · asupra
unui tip bine individualizat in cadrul inventarului artefactelor din materii dure animale
neolitice timpurii de la Trestiana, conform reperelor metodologice actuale ale
domeniului; avem in vedere lotul foarte important al acelor de cusut cu ureche. Sunt
aplicate metodologia generalA şi clasificarea tipologică elaborate recent, i lustrate în
lucrarea de doctorat a unuia dintre autori (Beldiman, 1 999). Se au în vedere decelarea şi
exploatarea exhaustivă a tuturor caracteristicilor acestor artefacte (inclusiv prin
examinarea sistematică a suprafeţelor in microscopie optică de mică putere, , pentru
definirea urmelor de fabricare şi de uzură funcţională), în scopul reconstituirii
contextului paleotehnologic şi paleoeconomic al apariţiei şi util izări i lor (cf. Beldiman,
1 999; 2000; 2000a; 200 1 ; 200 1 a).

3. Acul de cusut - aspecte generale.
3. 1. Definiţii, origine.

Acul de cusut este un obiect alungit realizat din materii dure animale (os, corn,
fildeş) sau metal, servind la perforarea şi/sau asamblarea unor materiale flexibile (piele,
textile), la decorarea prin brodare sau la fixarea pe un suport flexibil a unor obiecte de
mici dimensiuni, perforate sau nu, prin utilizarea unei fibre de origine vegetală (in,
cânepă, făşi i de scoarţă etc.) sau animală (piele, tendoane, lână), fixată într-un dispozitiv
special. Fibra era purtatli/introdusă prin orificiile preexistente în materialele de asamblat
(amenajate în prealabil prin perforare cu ajutorul vârfurilor de os) sau real izate cu acul
(ca primă etapă a operaţiei de coasere).
Potrivit defi niţiei oferite de cercetătoarea franceză Danielle Stordeur, care a
elaborat o teză de doctorat având ca temă analiza celor mai timpurii exemplare
cunoscute în Europa Occidentală, acul de cusut este o "unealtă având dubla funcţie de
strllpungere/perforare a unei bucăţi de piele şi de traversare a ei, antrenând o fibră
ataşată în prealabil (uneltei)" Lucrarea respectivă constituie până astăzi contribuţia
metodologică şi documentară cea mai consistentă asupra subiectului enunţat (Stordeur
Yedid, 1 979, p. I l ).
O altă definiţie a acului de cusut este consemnată de cunoscutul Dicţionar de
Preistorie ed itat sub direcţia lui Andre Leroi-Gourhan: .,Vârf fin de os, fildeş sau corn
de cervide, având o extremitate perforantă şi o amenajare de retenţie/fixare, destinată
purtări i/trecerii unei fibre prin solide suple. Printre diversele moduri de retentie
(crestături, .,gât", canal), urechea, orificiu traversând grosimea corpului acului este cel
mai frecvent cunoscut şi cu atestarea cea mai veche (sfărşitul culturii solutreene în
Europa)" (Julien, 1 988, p. 1 7).
Caietul I I I al Fişelor tipologice ale industriei preistorice a osului, defineşte astfel
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acul cu ureche: "Obiect alungit şi fin, cu extremitatea distală ascuţită, având corpul lis
aplatisat şi care adesea se îngustează spre extremitatea proximală, aceasta purtând o
perforaţie perpendiculară pe planul de aplatisare" (recte, transversală, n.n. - C.B.)
(Stordeur, 1 990, p. 1 ).
Acele de cusut preistorice sunt cunoscute în mai multe tipuri; cel mai răspândit
dintre acestea are o extremitate (distală) ascuţită şi cealaltă (proximală) p'revăzută cu un
dispozitiv de retenţielfixare a fibrei (orificiu transversal - ureche, crestături simetrice,
canelură sau "gât") (cf. detalii asupra tipologiei acelor Ia Stordeur-Yedid, 1 979, p. 9-2 1 ).
Cel mai vechi tip de ac este cel cu ureche (= cu perforaţie transversală
proximală). Unealta servea Ia asamblarea prin coasere a unor bucăţi de piele (pentru
veşminte, învelişul cortului, curele, alte obiecte de port, recipiente etc.), de material
textil, la realizarea unor motive decorative pe obiecte de piele sau ţesături (operaţie
echivalentă brodării) sau Ia fixarea pe un suport flexibil (piele, ţesături) a unor elemente
de podoabă ca: dinţi perforaţi, cochilii, rondele, contururi decupate etc.
Trebuie subliniat faptul că acul de cusut oferă exemplul rar al situaţiei în care o
invenţie paleolitică se dovedeşte de Ia început perfect adaptată scopului urmărit, fiind
perpetuată până astăzi cu aceiaşi parametri morfometrici şi cu aceeaşi finalitate funcţională.
Acul cu ureche ( = cu perforaţie transversală proximală) este o ustensilă apărută
în aria vestică a Europei paleolitice (Franţa: Bazinul Aquitaniei - valea râurilor Vezere,
Dordogne şi La Couze; regiunea Charente: Spania: zona Pirinei lor, Cantabria şi
Levant), la sfârşitul culturii solutreene (solutrean superior, cea. 1 7.000 î.e.n.). Uzul său
generalizat se înregistrează în cadrul culturii magdaleniene (cea. 1 6 .000- 1 0.000 î.e.n.)
sau în cele contemporane acesteia, într-o arie cultural-geografică vastă, înglobând
întreaga Europă; repertoriul lor depăşeşte 3 50 de piese (dintre care cea. 80 întregi),
incluse în lucrarea Daniellei Stordeur-Yedid (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 27 şi urm.).
Utilizarea acului de acest tip continuă pe parcursul epoci lor istorice următoare în
Lumea Veche; în cursul neoliticului, efectivele cunoscute ale acelor de cusut cu ureche
sunt mai reduse în raport cu etapa anterioară (Camps-Fabrer, 1 990, p. 1 1 - 1 3).
Dacă acele paleolitice sunt deja bine cunoscute, graţie eforturilor cercetării
occidentale din ultimele trei decenii, cele neolitice sau din epoca bronzului nu au
beneficiat încă de un studiu sistematic şi aceasta datorită, între altele, numărului mai
mic şi dispersat al descoperirilor. Spre exemplu, Caietul I I I al Fişelor tipologice ale
industriei preistorice a osului, rezervat vârfurilor diverse şi acelor, inserează (în două
pagini şi o planşă) date sumare privind un număr de 1 8 piese, provenind din 1 4 situri
neolitice şi ale epocii bronzului, aflate în patru ţări : Franţa, Elveţia, Spania şi Italia
(Camps-Fabrer, 1 990). Fiecare dintre aceste situri a livrat maximum trei piese, în cele mai
multe cazuri fiind vorba de una-două piese.
Î n contextul definit mai sus, piesele de la Trestiana constituie o excepţie majoră,
oferind prilejul analizei exhaustive asupra unuia dintre cele mai mari loturi de ace
provenind dintr-un sit neolitic timpuriu, recuperat în cor �:ţii optime (beneficiind de
toate datele relative la contextul de provenienţă}.
3. 2. Cele mai vechi descoperiri in România.

Pe teritoriul României, cel mai vechi exemplar de ac de cusut (şi singurul
cunoscut până acum de noi, anterior epocii neolitice) a fost descoperit în aşezarea
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epipaleol itică (atribuită culturii tardigravettiene de aspect mediteranean) de la Dubova
- ''Cuina Turcului" , jud. Mehedinti, prin cercetările întreprinse de Al. Păunescu în
anu l 1 967 (Păunescu, 1 978, p. 22 - date generale asupra uneltelor şi armelor din
materii dure animale). Piesa a rămas inedită, fi ind valorificată recent (Beldiman,
1 999, voi . 2, p. 75-84 ; Beldiman, 200 1 ). Ea poartă indicativul DCTII l 2 8 , provine din
nivelul epipaleolitic I l şi se păstrează în stare fragmentară (segment mezio-distal, lung
de 47,7 mm); aparţinea probabi l tipului având perforaţie transversală - ureche. În
absenţa amenajări i pentru retenţia firului, încadrarea tipologică se bazează pe
elementele morfologice ale segmentului respectiv, caracteristice acelor de cusut:
fasonare integrală şi foarte îngrij ită; margini paralele, secţiuni circulare şi ovale cu
dimensiuni apropiate; lustru de uzură intens, repartizat uniform pe întreaga lungime
păstrată (pentru alte detalii, cf. Beldiman, 200 1 ).
Î n epoca mezol itică, astfel de artefacte nu sunt atestate în situri le de pe
teritoriul României.
Pentru epoca neolitică - etapa timpurie (cultura Star�evo-Criş), ponderea acelor de
cusut în ansamblui iMDA a epocii rămâne relativ redusă, dar - totuşi - mai amplă decât în
alte părţi ale Europei, aşa cum reiese din materialele publicate şi accesibile nouă până
acum. Repertoriul descoperirilor însumează patru puncte, cu un efectiv total de 20 piese.
Cele mai multe exemplare provin de la Trestiana (N total = 1 6); alte trei situri au livrat
unul sau două exemplare: Leţ, jud. Covasna ( 1 ); Munteni, jud. Galaţi ( 1 ); Drobeta-Tr.
Severin/Schela Cladovei. jud. Mehedinti (2, dintre care un exemplar este inedit şi
inaccesibil studiului, informaţie oferită de dr. Vasile Boroneanţ) (Beldiman, 1 999, voi. 2 ,
p. 365, 37 1 , 39 1 , 392. 4 1 2-4 1 4, 4 1 9 - cu bibliografia; Beldiman, 200 1 - cu bibliografia).
4. Metodologia.
4. 1. Tipologia.

Abordările recente ale problematicii acelor preistorice (paleolitice şi neolitice/din
epoca bronzului) nu au oferit şi o tipologie propriu-zisă a acestui gen de artefacte, deşi
ele se pretează Ia clasificări mai nuanţate.
După lungime, D. Stordeur-Yedid (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 86- 1 88; Stordeur,
1 990) distinge două mari clase (tipuri) de ace paleolitice: 1 , cu lungimi cuprinse între 3
şi 8 cm; 2, cu lungimi de peste 8 cm; precizăm că acul cel mai lung publ icat măsoară
1 75 mm, iar cel mai scurt 26 mm. Pe baza caracteristicilor morfologice ale PP
(respectiv, marginile PP), aceeaşi cercetătoare precizează existenţa a trei categorii
(subtipuri) de ace: 1 . cu PP având aceeaşi lăţime cu PM - margini paralele
(reprezentând cea. 53% din efectivul studiat); 2. cu PP mai îngustă decât PM - margini
divergente (reprezentând cea. 32% din efectivul studiat); 3 . cu PP mai lată decât PM
margini convergente (reprezentând cea. 1 5% din efectivul studiat).
Metodologia impusă de adoptarea clasificărilor multiple în studiul IMDA
plasează derularea demersului pe două planuri : descriptiv şi analitic-sintetic, acestea
corespunzând celor două mari etape succesive ale studiului. Clasificarea tipologică
reclamă gruparea anefactelor în clase din ce în ce mai mici, după cum urmează: •
categorii morfo-funcţionale, notate cu cifre romane: 1 . unelte: I l . arme; I I I .
podoabe/piese de artă mobi lieră; I V elemente receptoare; V . diverse; • grupe
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morfo-tehnice, prezente in cadrul fiecărei categorii (mai ales in cadrul uneltelor şi
armelor); ele sunt definite după: forma generală a obiectului; forma părţii lui active;
modul de utilizare. Grupele tipologice se notează cu litere majuscule; • tipuri,
numerotate cu cifre arabe; • subtipuri, individualizate prin litere minuscule; • variante
tipologice, numerotate cu cifre arabe; • subvariante tipologice, notate cu litere
minuscule. Toate acestea reprezintă subîmparţiri ale grupei, realizate pe baza unor
criterii prevalente diferite: materia prima folosita, detalii morfologice sau procedee
tehnice aplicate in etapele "lanţului operator" (respectiv, ale fabricâri i). Astfel, un obiect
va aparţine mai multor niveluri de clasificare (de la două la şase), fi ind individualizat
printr-un coli tipologie exprimând: categoria/ grupa/ tipuV subtipuV varianta/
subvariant11
spre exemplu: 1 A l ; 1 A /2 bl; 1 FJ g; III B4 11/; IV A2 bJ c etc.
(Beldiman, 1 999, voi. 1 , p. 74-84).
Î n cadrul tipologiei recent elaborate pentru IMDA paleoliticâ, epipaleoliticâ,
mezoliticâ şi neolitic!! timpurie din România, acele de cusut aparţin categoriei/grupei
tipologice 1 A (Unelte), respectiv tipului 1 A /2. Pe baza morfologiei amenajârii
proximale destinate fixării fibrei (perforaţia) s-au putut deosebi in loturile analizate un
subtip şi mai multe variante
tabelul nr. 1 (Beldiman, 1 999, voi. 1 , p. 1 02, 1 03 ;
Beldiman, 200 1 ).
-

-

4.2. Analiza.

Studiul actual al artefactelor din MDA vizează trat11rea exhaustiva a tuturor
datelor şi aspectelor decelabilc şi exploatabile: stare de conservare, morfologie,
morfometrie, studiu tehnologic (materii prime, definirea etapelor debitajului şi ale
fasonârii, urme de util izare, funcţionalitate prezumatâ, asocieri in complţxe, analogii).
Datele se etalează în formulă tabelarâ şi se tratează statistic şi grafic (histograme),
oferind o imagine sintetica asupra aspectelor analizate şi permiţând, in acelaşi timp,
evitarea descrierilor prea detaliate şi repetitive (de multe ori), care incarca expunerea.
Materialul ilustrativ este bogat, conceput în scopul de a pune la dispoziţie
explicitarea maximă şi completarea informaţiilor din text; el include desene şi fotografii
- vederi generale ale pieselor, detalii morfotehnice; scheme - reconstituiri ipotetice
explicite ale " lanţurilor operatorii" ale fabric!irii. Ca mijloace de observare a
suprafeţelor pentru definirea urmelor de fabricare şi de uzură funcţională s-a recurs în
mod constant la utilizarea microscopului de mică putere (până la x50) şi la inregistrarea
fotografică a celor observate la diverse scări (vederi generale, macrofotografii)
(Beldiman, 1 999, voi. 1 , p. 256-264).
5. Baza documentară.
Lotul acelor de cusut provenind din situl neolitic timpuriu (Startevo-Criş) de la
Trestiana este inedit şi insumeaza un efectiv total de 1 6 piese (N total 1 6). El provine în
totalitate din complexe închise de tipul locuinţelor de suprafaţă, în număr de şase, plasate
in două dintre sectoarele aşezării (B şi C) şi aparţinând ambelor niveluri: 1 4 piese au fost
recuperate din nivelul 1 - fiind marcate cu indicativul TRS/1, iar două piese din nivelul l i tiind marcate cu indicativul TRS/1 1 (tabelul nr. 2 şi histograma nr. 4).
=
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Fig. 1 - Trestiana: ace de cusut: 1 TRS/1 32; 2 TRS/1 35; 3 TRS/1 1 5; 4 TRS/1 30;
TRS/1 36; 6 TRS/1 3 1 ; 7 TRS/1 1 4 ; 8 TRS/1 26; 9 TRS/1 63; 1 0 TRS/1 64; 1 1 TRS/1 27;
12 TRS/1 37; 1 3 TRS/1 29; 1 4 TRS/1 33; 1 5 TRS/1 34; 16 TRS/1 28.
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În cadrul I M DA din această aşezare nu s-au constatat diferenţe tipo logice
semnificative intre niveluri, astfel că descoperirile de acest gen s-au tratat fără
departajarea stratigrafică (Popuşoi, Beld iman, 1 998; 2000; Beld iman, 2000). La fe l vom
proceda şi in cazul prezentări i şi anal izei acelor de cusut.
În privinta stării de conservare, se constată că nici una dintre piese nu este întreagă.
Două dintre ele sunt intregibile (TRS/1 3 1 şi TRS/1 1 5). Patru piese se prezintă în stare
fragmentară (ele păstrează mai mult de jumătate din lungimea iniţială), iar zece sunt
fragmente (respectiv, păstrează mai puţin de jumătate din lungimea in iţială); in acest din
urmă caz domină fragmentele distale, urmate de cele meziale; lotul analizat înregistrează
un singur fragment proxima( (tab. 4, 8, histogramele nr. 2, 1 1 , 1 2, fig. 1 , 5-7, 14 ).
6. Studiul tehnologic.
6. 1. Materii prime.
Materia primă rezervată confecţionării acelor de cusut trebuie să intrunească
unele caracteristici mecanice indispensabile morfometriei şi funcţionalităţii optime,
respectiv să fie compactă şi relativ flexibi lă (elastică) în sens longitudinal. Osul compact
este un corp solid de densitate mij locie, având o flexibil itate redusă în sensul tibrelor:
diatizele oaselor lungi ale mamiferelor de talie mare şi mijlocie (metapod ii, tibia,
humerus, rad ius, femur) - mai ales erbivore - reprezintă o materie primă foarte bine
adaptată pentru fabricarea acelor; grosimea ţesutu lui lor compact este optimă (nici prea
redusă, nici prea mare), ştiut fi ind că o grosime prea mare a compactei sporeşte gradul
de dificu ltate şi durata prelucrării, pe când grosimea ei redusă nu permite obţinerea unor
piese prea rezistente (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 05).
Sub raportul materi i lor prime, acele de la Trestiana ilustrează prezenţa unei
singure categori i, respectiv, oasele lungi de mamifere: • metapodii; • femur: • rad ius;
• humerus, ai căror pereţi diafizari compacţi ofereau grosimea necesară modelării
pieselor la parametri i de robusteţe solicitaţi de specificul lor funcţional (cf. Necrasov.
Ştirbu, 1 978; 1 980).
Speciile de provenienţă identificate ipotetic sunt doua: • bovinele (probabil
domestice); • ovicaprinele. Predom ina în mod absolut prima specie, cu 13 cazuri de
utilizare a elementelor scheletice. Caracteristicile morfologice - grosimea ţesutului
compact şi pastrarea curburii specifice a unor porţiuni ale feţei medulare - prezervate pe
trei piese (TRS/1 29; TRS/1 35; TRS/1 36 - fig. 1 /2, 5, 1 3 ; fig. 5/4; fig. 6/ 1 , 2) - ne
permit să afirmam că acestea au fost confecţionate din oase lungi (metapodii) de
ovicaprine. Opţiunea pentru una sau alta dintre specii determ ină, prin constrângerile de
ordin anatomic, parametrii morfometrici ai artefactelor (lungime maximă, diametre).
Datele privind d istribuţia/reprezentarea cantitativă a speciilor şi a părţi lor
scheletice utilizate ca materi i prime sunt i lustrate în tabelul nr. 3 şi h istograma nr. 1 .

6. 2. Tipologia lotului.
Structura tipologică a lotului include un subtip - acul de cusut cu perforaţie proximală
(ureche) - având trei variante, deosebite după criterii morfologice (forma perforaţiei). Cea mai
bine reprezentată este varianta 1 A 1 2 a3 (cu perforaţie el ipsoidală sau biogivală); acesteia
ii apm1in patru piese ( ct: tabelele nr. 1 , 2, histogramele nr. 3, 5 şi fig. 1 -7).
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Sub raportul distribuţiei în complexe, constatăm că locuinţa C/L 3 a livrat un număr
de cinci exemplare, dar de tip neprecizabil, în marea majoritate; unnează C/L2, care a pennis
descoperirea a patru ace, tipurile 1 A 1 2 a2 şi 1 A 1 2 a3 fiind asociate; în B/L4, două dintre ace
aparţin tipului 1 A 1 2 a3 (tabelul nr. 2 şi histograma nr. 5). În condiţiile in care predomină
piesele nedetenninabile tipologie, datele de mai sus nu au, însă, semnificaţie majoră în
planul interpretărilor legate de prevalenţa tipologică, iar semnificaţia contextului în plan
funcţional este aceea comună a mediului domestic.
6. 3. Morfologia.
Acele din lotul studiat sunt piese alungite şi relativ robuste, a căror lungime
max imă iniţială (luând în considerare dimens iunile pieselor întregibi le) era de circa 1 20
- 1 40 mm, lungime min imă in iţială de cea 1 00 mm, diametrele având între 1 ,8 şi 8 mm.
Conservarea parţială a multor piese nu permite precizări suplimentare referitoare la
existenţa acestor două clase de lungimi (după materia primă folosită - metapod i i de
bovine şi de ovicaprine). Profi lul lor este rectil iniu în cazul a 1 4 piese, iar două dintre
ele prezintă o formă generală uşor curbă în profi l; în cazu l piesei TRS/1 3 1 , aceasta se
datorează fasonării, iar în cel al piesei TRS/1 35, curbura este determinată de morfologia
metapodului de ovicaprine din care a fost confecţionată (fig. 1 -7, tabelul nr. 5 şi
h istogramele nr. 6- 1 0).
Analiza caracteristicilor morfologice (contur, secţiune) pe diversele segmente ale
pieselor relevă că în majoritatea absolută a cazurilor: • extremitatea distală ( ED) are
conturul concav (de fractură) sau ascuţit (extrem itate întreagă); • partea distală (PD)
prezintă margini rectilinii convergente şi convexe convergente; • partea mezială (PM)
are marginile rectilinii convergente; • partea proximală (PP) are marginile convexe
divergente; • conturul extremităţii proximale (EP) se prezintă în trei variante
morfologice, repartizate uniform pe numărul de piese (ascuţită/convexă as imetrică;
rectilinie orizontală; recti linie oblica). Pentru convenţiile descrierii morfologiei şi
morfometriei vezi fig. 8- 1 O (pentru defin irea elementelor descrierii morfologice cf.
Camps-Fabrer, Bourrel ly, N ivel le, 1 974, p. 1 1 -29).
Marginile accentuat convergente ale părţii distale a unui exemplar (TRS/1 1 5), ca
şi lungimea ei, redusă cu c irca jumătate in comparaţie cu piesa TRS/1 3 1 (de care este
foarte apropiată morfologic) sunt elemente care ne pennit să afirmăm că ne aflăm,
foarte probabil, în faţa unui caz de reamenajare a părţii active, fracturată la n ivelul părţii
distale/meziale, probabi l în timpul uti lizării (cf. infra, 6. 1 2.).
Secţiuni le au o morfo logie care variază, specific, în funcţie de tronson, reflectând
apl icarea operaţiilor de fasonare: • la nivelul extrem ităţii distale (ED) şi a părţii d istale
(PD) domină sectiunile circulare şi pol igonale (faţetate, prin apl icarea raclajului axial
sau a abraziuni i axiale sau obl ice); • la partea mezială (PM) secţiunile sunt circulare.
ovale, poligonale şi convex-concave, în proporţii relativ unifonne; • la partea proximală
(PP) şi la extremitatea proximală (EP) ele sunt ovale, pol igonale şi convex-concave; pe
acest segment pmximal se constată apariţia secţiuni lor rectangu lare (în două cazuri),
"":ZUltate prin abraziunea oblică a acestei părţi, în vederea m icşorări i grosimii ei, ca
etapă prealabilă (preparatorie) perforări i.
Piesele care păstrează (integral sau parţial) perforaţia sunt în număr de şase.
Aceste perforaţi i au dimensiuni mici şi jucau rolul de dispozitiv de fixare/reţinere

www.cimec.ro

3 60

C o r n e l i u B e l d i m a n şi E u genia Popuşoi

A

8

..........

Fig. 3 - Trestiana: ace de cusut, detalii ale părţii proximale:
A 1 TRS/1 32 ; 2 TRS/1 3 1 . 8 1 TRS/1 35; 2 TRS/1 3 1 ; 3 TRS/1 32; 4 TRS/1 30.

www.cimec.ro

Ace de cusut Stari!evo-Criş de la Trestiana

361

(retenţie) a fibrei folosite la asamblarea materialelor prin coasere. Putem constata că
morfologia lor în plan şi în secţiune transversală variază, ca urmare a aplicării unor
procedee diferite de amenajare. Astfel, perforaţia circulară (un caz, TRS/1 30), având
profil semitronconic şi pereţi rectilinii oblici s-a realizat prin rotaţie continuă unilaterală.
Perforaţia ovală (un caz, TRS/1 36), având profil şi pereţi concavi s-a obţinut prin şănţuire
axială bilaterală şi rotaţie alternativă uni laterală. Perforaţiile elipsoidale sau biogivale
(patru cazuri: TRS/1 3 1 -32; TRS/1 35; TRS/11 5) au profil biconcav şi pereţi concavi cu
suprafaţa neregulată; ele s-au realizat prin şănţuire axială bi laterală repetată (fig. 2, 3).
6.4.

MOJfomerria.
Parametrii morfometrici sau dimensionali (exprimaţi în mm) sunt redaţi si ntetic
in tabelul nr. 6, convenţi i le fiind explicate în fig. 8. Aceşti parametri sunt: Lungimea
totală (L tot); diametrele diferitelor părţi ale pieselor; distanţa dintre EP şi marginea
interioară a perforaţiei (EP - Pt).
Raporturile dintre diferiţi parametri sunt redate în formula indici lor: Indice de
alungire (IA) = L tot 1 diametru! PM; Indice de robusteţe (IR) = diametru[ PM (max im) i
L tot; I ndice de amplasare a perforaţiei ( I P) = L tot i distanţa dintre EP şi marginea
interioară a perforaţiei (fig. 7).
Dat fi ind gradul relativ ridicat de fragmentare, indicii nu au putut fi calculaţi
decât într-un număr redus de cazuri (respectiv, al celor două piese întregibi le: TRS/1 3 1
şi TRSIII 5 ) (tab. nr. 7). În aceste cond iţii, pe baza lor nu se pot trage conc luzii de altă
natură (spre exemplu, constatarea respectări i unor proporţii standard în fabricarea
acelor). Inserarea indici lor în cuprinsul prezentei analize are valoare pur informativă.
Lungimea maximă iniţială (luând în considerare dimensiunile pieselor
întregibile) a acelor de la Trestiana era de cea. 1 20- 1 40 mm, iar diametrele au valori
variabi le, după diferitele părţi ale pieselor, fi ind cuprinse între 1 ,8 şi 8 mm (cf. tab. 6).
Valori le med i i ale parametri lor morfometriei acelor de Ia Trestiana sunt
prezentate la finalul tabelului nr. 6. Se remarcă faptul că aceşti parametri se încadrează
în valorile medi i standard ale artefactelor de acelaşi tip neolitice timpuri i, aparţinând
culturii Startevo-Criş sau altor culturi contemporane; afirmaţia se bazează pe
comparaţi i le flicute cu descoperirile din alte arii cu lturale - a se vedea infra. analogiile.
Acele cu ureche neolitice timpurii sunt mai robuste în raport cu piesele databi le
in paleoliticul superior, având diametre ale secţiuni lor mai mari raportate la lungimea
tota lă. Acest fapt pare a fi consecinţa unor exigente paleotehnologice (de ordin
funcţional), respectiv necesitatea de a utiliza ace mai rezistente la solicitările impuse de
materiale de asamblat groase sau mai dense (piei de bovine şi de ovicaprine, ţesături de
lână sau din fibre vegetale).
6.5. Fabricarea acelor. Consideraţii generale.
Schema generală a fabricării acelor a fost frecvent expusă şi discutată în diverse
lucrări, mai vechi sau mai recente; mai mulţi preistoricieni (în majoritate francezi) au
real izat, în mod experimental şi din perspectiva logică actuală (care diferă de logica
tehnică a omului paleolitic sau neolitic), ace din os şi corn, după un protocol care a
urmărit respectarea m inimală a ambianţei tehnologice paleolitice şi/sau neolitice respectiv folosirea uneltelor l itice - ciopl ite şi şlefu ite (printre aceştia se numără E.
Lartet, 1 870; Fr. Bordes, 1 969; J. Tixier, 1 974; M. Newcomer, 1 974; D. Stordeur,
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Fig. 4 - Trestiana: ac de cusut (TRS/1 3 1 ) : 1 -3 detalii ale părţii distale cu urmele

fasonării prin raclaj axial şi cele datorate uzurii: 4 detaliu al păf'lii proximale cu
urmele realizării perforaţiei prin şănţuire axială.
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1 978). Până în anii '70, aceste studi i au pornit, însă, rareori de la datele furn izate de
piesele recuperate din săpăturile arheologice. Aceste carenţe au fost eliminate începând
cu studi i le experimentale din deceniul opt (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 03, 1 04).
Observaţiile flicute cu aceste pri lej uri au putut surprinde esenţialul în privinţa
fabricării acelor cu ureche. Astfel, majoritatea cercetători lor au decelat existenţa a patru
etape în realizarea acelor paleol itice: 1 . extragerea unei baghete sau lame de os/corn; 2.
fasonarea prin raclaj sau/şi abraziune a corpului, părţii distale şi proximale, ca şi a
extremit�ţilor; 3 . realizarea perforaţiei ; 4. fasonarea finală a părţii proximale şi finisare.
Unii autori consideră că perforarea s-a realizat în etapa finală a fabricării (4), pe când
alţii (precum Fr. Bordes) afirmă că această operaţie se executa în etapa a treia, ultima
etapă fiind marcată de fasonarea părţii proximale, centrarea perforaţiei şi finisarea
întregi i piese (Stordeur-Yedid. 1 979, p. I l O).
Studiile recente - şi mai ales lucrarea de doctorat a Dan iel lei Stordeur-Yedid au vizat aprofundarea unor aspecte, dintre care cele mai importante sunt: • ordinea
faze lor fabricării (sau etapele " lanţului operator") - precizarea momentului în care era
amenajată perforaţia; • definirea exactă a etapelor fabricării şi caracterizarea fiecăreia,
până recent acestea fiind expuse în mod global; • definirea urmelor specifice de
fabricare şi rolul uneltelor folosite (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 03).
Fabricarea acelor de cusut cu ureche parcurge mai mu lte etape: 1 . debitaj u l ; 2.
fasonarea generală; 3. perforarea; 4. fasonarea finală; 5. finisarea, i lustrate şi de acele
de la Trest iana.
6.6. Fabricarea. Debitajul.
Debitajul reprezintll ansamblu l operaţiilor prin care se realizează prelevarea
materiei prime şi se obţine forma grosierâ a piesei (Beldiman, 1 999, p. 259, 260).
Preocupllrile sistematice recente privind definirea term inologiei apl icate în
studiul I M DA preistorice aduc noi clarificllri legate de operaţiile care caracterizează
etapele debitajului şi ale fasonârii diverselor tipuri de artefacte. Astfel, conform
definiţiei propuse de cercetătoarele franceze A. Averbouh şi N. Provenzano, debitajul
este ansamj)tul operaţii lor vizând producerea unui suport sau a obiectu lui în formă brută
sau obţinerea unui fragment prin divizarea unui bloc de materie primă. El face apel, mai
ales, la tehnici le de fracturare prin aşchiere (percuţie directâ, percuţie indirectâ), dar şi la
cele de uzurll în profunzime (şănţu ire axială, tâiere transversală), de uzură în suprafaţă
(abraziune) (Averbouh, Provenzano, 1 999, p. 8- 1 7).
Conform tenninologiei propuse de D. Stordeur. este vorba de extragerea unei
.,matrice secundare", pe care se amenaja piesa propriu-zisă (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 09).
Lotul acelor de la Trestiana nu oferă indicii directe ale apl icării unor procedee
specifice de debitaj ; nu avem la dispoziţie blocuri de materie primă (oase l ungi) din care
s-au extras fragmente sau piese în fazele incipiente ale schemei tehnice de modificare
volumetrică-morfologică. Astfel de piese probabi l că se păstrează în ansamblul
materialului paleofaun istic; acesta a fost, însă, expediat spre anal iză la Facultatea de
B iologie a Universităţii "A lexandru Ioan Cuza" din laşi (prof. univ. dr. Sergiu
Haimovici), nefi ind posibi lă, deocamdată, studierea lui de către noi în scopul
identificări i unor eventuale piese încadrabile în ansamblui i M DA neol itice timpurii.
Pe baza studierii restului artefactelor I M DA din situ l de la Trestiana, ca şi a
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cunoaşteri i detaliate (directe şi prin studi i experimentale) a schemelor tehnice apl icate în
paleol iticul superior şi în neol iticul timpuriu pentru debitajul M DA (oase lungi de
erbivore), în vederea confecţionării acelor sau a altor piese, putem aprecia că "lanţul
operator" al debitajului în cazul acelor studiate cu acest pri lej se încadrează în t ipul
longitudinal şi transversal şi a i nclus una dintre următoarele soluţii combinate,
inglobând unul sau mai multe procedee tehnice:
• percuţia directă (PD), conducând la fragmentarea aleatorie a materiei primei
(os lung) şi obţi nerea unor fragmente diafizare; procedeul este apl icat pe scară redusă,
datorită gradului său ridicat de imprecizie;
•
percuţie indirectă (PI), prin util izarea unei dăltiţe l itice sau din M DA,
permiţând despicarea osu lui lung (cu deosebire a metapodiilor de bovine şi ovicaprine)
şi obţinerea a două semidiafize, care se puteau, la rândul lor, despica prin PD sau
şănţuire axială (Şa); epifizele se puteau îndepărta prin PD;
•
şănţu ire axială (Şa), apl icată de-a lungul şanţului de coalescenţă al
metapodului, cu aj utorul unui vârf l itic (al unei aşchii, lame sau unelte fin ite de tipul
burinului), permiţând despicarea osu lui şi obţinerea, ca şi în cazul precedent, a două
semidiafize, care se puteau, la rândul lor, despica prin PD sau şănţuire axială (Şa);
epifizele se în lăturau prin PD, tăiere transversală (TT) cu muchia unei aşchii sau lame
(brute sau retuşate) sau prin abraziune lin iară (Al - tăiere transversală cu fibra sablată);
• abraziune în suprafaţă (As), apl icată pe ambele feţe ale metapodului până la
atingerea cavităţii medulare, permiţând despicarea osului şi obţinerea a două
sem idiafize; epifizele se puteau înlătura, ca şi în cazul precedent, prin PD, TT, Al.
Pentru detalii şi definiţiile diferitelor procedee tehnice, cf. Beldiman, 1 999, p.
25 8-26 1 ; Averbouh, Provenzano, 1 999, p. 9- 1 8.
La finalul etapei debitajului se obţineau două semidiafize sau, prin despicarea
acestora, patru baghete (eboşe) diafizare de formă quasirectangulară (fig. 1 1 A/ 1 , 2;
1 1 8/ 1 , 2), care se vor supune pachetului de operaţi i constituind etapa următoare a
schemei tehnice sau a "lanţului operator" al fasonării.
Debitajul oaselor lungi (metapodii) prin Şa şi TT, în scopul obţinerii
semidiafizelor pentru fabricarea acelor, este o tehnică atestată încă din paleol iticul
superior (cultura magdaleniană), dar într-un număr redus de cazuri. Această opţiune
tehnologică va deveni preferenţială şi chiar aplicată sistematic începând cu neol iticul
preceramic din Orientul Apropiat şi Africa de Nord (milen i i le 8-7 î.e.n.) (Stordeur
Yedid, 1 979, p. 1 06- 1 08).
Cazul descoperirilor neolitice timpurii din Europa de Sud-Est (lotul acelor de la
Trestiana ocupând un loc central) confirmă şi completează în mod specific şi necesar
aceste concluzi i. Soluţia debitajului sistematic prin Şa şi TT corespunde specificului
schemelor de prelucrare a M DA în noua epocă, apl icării de noi soluţi i, specifice
(marcate de simpl ificarea şi eficientizarea tehnologiei) şi nu a fost i mpusă de
modificări le morfo-tipologice sau funcţionale ale artefactelor respective.
Procedeele enumerate mai sus sunt relativ comune şi atestate, cu exemple
numeroase, atât în aşezarea de la Trestiana (în cazul confecţionării vârfurilor, al
netezitoarelor, al l ingurilor-spatu le, al inelelor de os) (cf. Beldiman, 1 999, p. 408-422),
cât şi în alte aşezări neolitice timpurii din România (cultura Star�evo-Criş), restul Europei
şi Orientul Apropiat; ele i lustrează standard izarea soluţiilor de prelucrare a MDA .
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Pentru România cităm situaţiile întâln ite în aşezările de la: Balş, Cârcea
"
Cârcea- Viaduct",
Cluj-Napoca/Gura
Baciului,
Drobeta
Tumu
Hanuri
"
"
Severin/Schela C ladovei, Dubova-"Cuina Turcului", Limba/Dumbrava, Locusteni,
Ocna Sibiului- Triguri", Şeuşa (Beldiman, 1 999, p. 262-405 - cu bibliografia).
"
Pentru Europa Occidentală cităm materialele aparţinând cu lturilor Cemy, Post
Rosen, M ichelsberg, Chassean, Rubane (ceramica lineară) - Franţa, Belgia, Elveţia,
Germania (Sidera, 2000, p. 1 1 8, 1 3 3, 1 45, fig. 7/5, 1 2/ 1 4 ; 23/1 -7; 29/ 1 6).
Pentru Europa central-estică şi sud-estică menţionăm cazul descoperirilor din
siturile de la Endr�d Ungaria (Makkay, 1 990, p. 29, 37, 4 1 , fig. 5/6-9; 1 1 1 1 -6; 1 4);
Karanovo-Bulgaria (Hiller, N ikolov, 1 997, pl. 79/22, 23); Argissa Magula, Otzaki
Magula, Nea N ikomedeia - Grecia (Stratouli, 1 998, pl. 3, 4, 1 4- 1 7).
Pentru bazinul estic al Mediteranei şi Orientul Apropiat inserăm exemplele
oferite de piesele din siturile de la Khirokitia-Cipru (Stordeur, 1 985, p. 1 7, fig. 5);
Mureybet-Siria (Cauvin, Stordeur, 1 978, p. 82-85, fig. 36/1 -6); Mal laha, Hayonim,
Jerichon, Tel l Ramad, Yiftahel-lsrael (Stordeur, 1 988, p. 73-76, fig. 26, pl. V I I ;
Campana, 1 989, p . 37-39; Garfinkel, Kolska Horwitz, 1 988, p . 79-8 1 , fig. 6); Ganj
Dareh-l ran (Stordeur, 1 993 , p. 255, 287, fig. 2, 3); aşezări natufiene şi capsiene
(Camps-Fabrer, 1 989, p. 82).
Pentru aspectele generale şi particulare legate de debitajul MDA prin metodele
menţionate mai sus (observaţii pe artefacte şi rezultatele studiilor experimentale) a se vedea
şi Newcomer, 1 974; 1 974a; 1 977, p. 293-295, 299, 300; Dauvois, 1 974; 1 977; Poplin, 1 974,
p. 85-9 1 ; Stordeur, 1 977, p. 25 1 , 252; Camps-Fabrer, 1 993, p. 1 52, 1 53 ; Camps-Fabrer,
D'Anna, 1 977, p. 3 1 1 -323 ; Feustel, 1 978, pl. XLIV; Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 06- 1 1 8;
Murray, 1 979, p. 27-32; Semenov, 1 985, p. 1 55-1 58; Van G ij n, 1 989, p. 1 08, 1 09.
6. 7 Fabricarea. Fasonarea generală.
Reprezintă ansamblul operaţiilor prin care se modifică morfologia suportului
obţinut prin debitaj, în scopul modelării formei generale definitive a artefactelor (contur,
feţe, extremităţi), precum şi al realizării diferitelor tipuri de amenajări specifice
("accidente" sau atribute" morfo-funcţionale): perforaţii, şănţuiri, barbeluri, crestături
"
etc. (Beldiman, 1 999, p. 26 1 -263 ; Averbouh, Provenzano, 1 999, p. 8, 9).
Potrivit nuanţărilor terminologice propuse recent, se pot distinge următoarele
variante: 1 . o fasonare directă (care vizează obţinerea formei defin itive a obiectului
direct pe blocul de materie primă); ca exemplu se menţionează cazul falangelor sau al
dinţilor perforaţi; 2. o fasonare a suportului obţinut prin debitaj . Fasonarea face apel,
mai ales, la tehnicile de uzură în suprafaţă - rac laj axial, abraziune) (Averbouh,
Provenzano, 1 999, p. 8- 1 5).
În cazul acelor avem de-a face cu a doua variantă, în care fragmentul de materie
primă (suportul - bagheta de os) este supus transformării morfologice-volumetrice
pentru conferirea formei finale.
Acele de cusut cu ureche sunt piese fasonate integral, în majoritatea absolută a
cazurilor cunoscute; excepţii le sunt oferite de unele piese realizate pe metapodi i de
ovicaprine, care păstrează parţial suprafeţele anatomice pe faţa concavă (medulară).
Acesta este şi cazul pieselor TRS/1 29, TRS/1 35 şi TRS/1 36 (fig. 1 /2, 5, 1 3 ; 5/4: 6/1 , 2).
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Fig. 8 - Trestiana: ace de cusut: Convenţiile descrierii şi parametrii morfometrici generali: A
L tot = lungimea totală; ED = extremitatea distală; PD = partea distală; PM = partea mezială;
PP = partea proximală; E P = extremitatea proximală . 1 calibru! distal (diametru! la 1 0 mm de
ED); 2 dia metrul P D ; 3 diametru! PM; 4 dia metrul PP; 5 diametru! PP la nivelul perforaţiei .
8 Parametrii morfometrici ai perforaţiei: 1 diametru! exterior maxim ; 2 diametru! interior
maxim; 3 diametru! exterior minim ; 4 diametru! interior mini. r . 5 distanţa dintre perforaţie
(marginea interioară) şi EP.

www.cimec.ro

Ace de cusut Starlevo-Criş de la Trestiana

369

Fasonarea a fost aplicată în mai multe etape sau reprize (integrate în " lanţul operator''
al fasonllrii), conform cerinţelor de modelare specifica a diferitelor părţi ale pieselor:
•
obţinerea unei forme generale regulate, quasirectangulare a suportului
(fragmentului diafizar de os lung de bovine sau ovicaprine) prin retuşarea continuă a
margin ilor, acest procedeu este impus de suporturile cu formă neregulată, obţinute, în mod
curent, prin debitaj necontrolat - percuţie directă. Pentru lotul analizat al acelor, procedeul
nu este atestat, dar existenta lui se poate presupune; el a fost aplicat, spre exemplu, in
cazul unui vârf cu perforaţie proximală - tipul 1 A I l b (TRS/1 38), abandonat in stadiul de
eboşA datorită fracturării meziale accidentale (8eldiman, 1 999, pl. 1 36/5, 6);
• fasonarea generală a suportului (respectiv, a corpului şi a extremităţilor) pe
toate feţele prin abraziune multidirecţionalA (Am) sau prin raclaj axial (Ra), procedee
tehnice, aplicate fie exclusiv, fie succesiv-alternativ; în multe cazuri, urmele acestor
operaţii au fost eliminate, parţial sau integral, prin finisare şi folosire, neputându-se,
astfel, preciza ponderea unuia sau a altuia dintre aceste procedee;
• subţierea (micşorarea grosimii) părţii proximale (PP) prin abraziune oblică
(Ao) pentru facilitarea amenajării perforaţiei (urechea);
• ascuţirea părţii distale (PD) prin raclaj axial (Ra) sau abraziune oblică (Ao)
(fig. I I A/3, 4; 1 28-C).
U ltimele doua etape ale fasonării sunt foarte bine i lustrate de urmele conservate
pe piesa TRS/1 3 1 ; este vorba de serii de striuri de abraziune oblică, scurte, dispuse în
fascicule paralele, puţin adânci, bine marcate, dispuse oblic, vizibile pe cele două fete
ale PP şi pe PD; parţile respective au un aspect microfaţetat, specific in cazul aplicării
abraziunii. Aceste serii de striuri sunt suprapuse de: • serii similare de striuri, dispuse
pe marginile faţetate al PP; • urmele perforării prin şantuire axială (Şa). Observaţiile de
mai sus dovedesc in mod clar succesiunea operaţiilor, respectiv că fasonarea feţelor PP
a survenit inaintea amenajării perforatiei şi a fasonării definitive a marginilor PP (fig.
211 ; 3A/2; 3 8/2; 4/2, 4).
Aceleaşi tipuri de urme se constata şi pe piesele TRS/1 32, TRS/1 36 şi TRS/11 5,
(fig. 2/2-4; 3A/ I , 8/3).
Piesa TRS/1 3 1 păstreazll la PD serii de striuri rare, largi şi adânci, paralele,
dispuse intre ele la distante inegale, rezultate prin aplicarea abraziunii axiale (Aa) în
scopul ascuţirii părţii active (fig. 4/ 1 ); reconstituirea grafică a procedeului este ilustrată
în fig. I l 8/ 1 . Aceste urme de fasonare au fost tocite prin util izare sau uzură funcţională
şi sunt suprapuse la extremitatea distală (ED) de microaşchieri de fractură, rezultate tot
ca urmare a folosirii piesei respective (fig. 4/3).
Raclajul axial este un procedeu elementar, semnalat încă din paleo liticul m ijlocilt
şi larg apl icat în fasonarea M DA de la începuturile paleoliticului superior; el a fost
folosit de-a lungul intregii preistorii, in toate culturile; în acest scop se util izau
marginile unor piese l itice brute, de tipul aşch iilor sau al lamelor (foarte bine adaptate
unei astfel de operaţii) sau marginile unor piese fasonate, ca lamele retuşate sau
burinele; reconstituirea grafică a procedeului este ilustrată in fig. I l 8/ 1 şi 1 28-C.
Abraziunea (şlefuirea) este un procedeu tehnic de fasonare a M DA a căru i
aparitie se constată in paleol iticul superior (folosit însă în cazuri rare - vezi situaţia
culturii magdaleniene); aşa cum bine se cunoaşte, el va fi aplicat pe scară largă în
mezolitic şi, mai ales, in neo-eneolitic, atât in prelucrarea MDA, cât şi a materialelor

www.cimec.ro

370

Corneliu Beld iman şi Eugenia Popuşoi

A
1

2

V

B

2

2

1

4

V V

V

1

c

3

4

3

3

4

5

Fig. 9 Trestiana: ace de cusut: parametrii morfologiei: A Extremitatea distală: 1
concavă; 2 obtuză; 3 dantelată; 4 ascuţită/rotunjită (întreagă) . B Extremitatea proximală:
1 semicirculară; 2 convexă asimetrică ; 3 rectilinie orizontală; 4 rectilinie oblică. C
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Fig. 1 0 - Trestiana: ace de cusut: A Morfologia secţiunilor: 1 circulară: 2 ovală; 3
poligonală: 4 rectangulară; 5 convex-concavă cu margini rectilinii; 6 convex-concavă. B
Morfologia perforaţiilor: 1 circulară; 2 ovală; 3 elipsoidală.
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l itice. Abraziunea se executa in mediu umed (in apA sau pe o suprafaţA umezit!
intermitent) şi putea folosi: un substrat rugos dur fix (lespede de gresie) sau mobil
(galet); reconstituirea graficA a procedeului este ilustratA in fig. I l 8/1 şi 1 28-C.
Pentru definiţii, aplicare, urme specifice, integrare în cadrul " lanţului operator",
evoluţie crono-culturaUI a celor doua procedee tehnice, vezi 8eldiman, 1 999, p. 26 1 ,
262 - cu bibliografia: Averbouh, Provenzano, 1 999 - cu bibl iografia; 8ouchud, 1 977, p.
257-266 şi lucrArile citate supra, 6.6.).
6.8. Fabricarea. Perforarea.
ReprezintA operaţia de realizare (unilateralll/bilateralll; axialllltransversală) a unei
cavităţi sau găuri într-un obiect aflat in stadiul debitajului sau (mai ales) in cel al
fasonarii, prin aplicarea diverselor metode. Această operaţie comporta, de regulă, doua
etape: 1 . perforarea propriu-zisă şi 2. alezarea sau finisarea perforaţiei.
Opţiunea tehnică a perforării M DA este condiţionată de parametrii morfo-fizico
mecanici ai materiei prime (os, corn, cochilii, dinţi) şi de rolul funcţional al amenajării
respective: • percuţie (directll/indirectă); • cioplire şi scobi re; • presiune; • rotaţie
(alternativă - cu un vârf litic ţinut în mână; continuă sau rapidă - cu sfredelul armat cu
un vârf l itic sau cu o tija vegetală masivă sau goală în interior, care produce, prin rotaţie
şi adaos de abraziv - nisip umed, un orificiu circular în plan şi tronconic în profi l, cu
pereţi acoperiţi de striuri largi, el icoidale); • şanţuire axiala; • abraziune.
DacA perforarea propriu-zisă poate fi realizata printr-o gamă· largă de soluţii
tehnice (aşa cum rezultă din enumerarea de mai sus) - aplicate fie în procedeu unic, fie
prin combinarea a două-trei procedee - alezarea era realizată, de regulă, prin rotaţie
rapida sau alternativă, ceea ce elimină urmele specifice ale procedeelor tehnice apl icate
anterior şi limitează, astfel. decelarea integrală a tehnici lor de perforare. A lezarea era
necesară pentru regularizarea morfologiei perforaţiei atât în plan, cât şi în profil, prin
eliminarea muchiei circulare de joncţiune a conurilor de perforare (care se formează în
cazul aplicArii bilaterale a operaţiei), muchie care putea produce uzura rapidA şi ruperea
fibrei în timpul operaţiei de coasere {Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 3 8- 1 4 1 ).
Perforarea bilaterală se real izeazA de pe ambele feţe ale piesei, pe o grosime
variabilA (de obicei egali), perforaţia rezultând prin joncţiunea celor doua tronsoane.
Perforarea unilateralA se executi pe o singuri faţA.
Perforaţiile pot avea in plan forma: • circularll!subcircularll; • ovală; •
e lipsoidallllogivală; • rectangularll; în profil, forma lor poate fi : • cil indrică (pereţi
paraleli), • bitronconicll, • tronconică (pereţi oblici).
Pereţii perforaţiilor pot fi: rectilinii sau concavi/convecşi, in paliere, sinuoşi,
neregulaţi - cu striuri axiale sau elicoidale.
Toate aceste caracteristici morfologice sunt determinate şi corespund unor aspecte
tehnice specifice ale operaţii lor de perforare şi finisareh'llezare. Pentru detalii şi explicarea
terminologiei, cf. Feustel, 1 973, p. 66, 67, 1 36, 1 37, 1 73-1 75; Newcomer, 1 977, p. 295298; Taborin, 1 977, p. 303-3 1 0; 1 993, p. 255-267; 1 993a, p. 1 69- 1 74; Stordeur, 1 977, p.
253, 254; Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 33-142, 1 90; Semenov, 1 985, p. 74-83; Piei
Desruisseaux, 1 986, p. 1 3 3 - 1 36; Calley, 1 990; Grace, 1 990; Yerkes, 1 993; Skakun, 1 993 ;
D' Errico, Jardon-Giner, Soler-Mayor, 1 993; Stordeur, 1 993 , p. 255-267; Stordeur, Pion.
1 993, 293-304; 8eldiman, 1 999, p. 262 - cu bibliografia; Ricon, Esnard, 2000.
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S-a susţinut pânli de curând eli artefactele perforate cele mai vechi din M DA
(fragmente diafizare de oase lungi, cu rol non-utilitar, "dovezi" ale manifestArii gândirii
simbolice) sunt databile în paleoliticul m ij lociu; rezultatele unor cercetAri recente (care
exploatează intensivA datele taphonomice şi concluziile unor reconstituiri experimentale)
indeamnA la prudenţi şi pun la indoiala, cu argumente pertinente, intervenţia tehnicii
(antropicli) în aceste cazuri; ele s-au dovedit a fi rezultatul inghiţirii de cAtre hiene a
fragmentelor respective, care au fost perforate prin acţiunea acizilor gastrici (D'Errico,
Villa, 1 998; pentru alte pseudoperforaţii, cf. D'Errico, Jardon-Giner, Soler-Mayor, 1 993).
Artefactele din M DA perforate prin intervenţie tehnica sunt, însă, indubitabil atestate de la
începuturile paleoliticului superior (pandantive, dinţi perforaţi etc.).
În cazul acelor de cusut, perforaţia (urechea) este unică, transversalli, plasată la
partea proximalli (PP) şi are rolul unui dispozitiv de retenţie (reţinere/fixare) a firului cu
care se asamblau bucăţile de material.
Lotul acelor de cusut de la Trestiana include şase piese (37,5%) care ofera indici i
relative l a elementul de retenţie a tirului (plstrează integral sau parţial perforaţia); trei
dintre ele au perforaţia fracturatA din vechime la cea. 1 /2 sau 1 /3 din diametru - lipsind
extremitatea proximalli; alte trei au perforaţia păstrată integral. Nu se constatA existenţa
unor exemplare care au fost reparate dupA fracturarea perforaţiei (reamenajarea
dispozitivului de retenţie).
Perforarea a fost aplicatA după terminarea operaţiei de fasonare &enerală, .care a
conferit suportului forma apropiată de cea definiţivă (cf. supra, 6.7.). In cazul acelor
fabricate pe fragmente de metapodi i de bovine, cu grosime mare, părţii proximale i s-a
acordat o atenţie particularii, plstrându-i-se marginile paralele şi subţiindu-i-se profilul
pe cele două feţe pentru facilitarea perforlirii (cazul pieselor TRS/1 30, TRS/1 3 1 , TRS/1
32, TRS/1 1 5). Î n cazul acelor realizate pe metapodii de ovicaprine, curbura anatomicli şi
grosimea mai redusă au fllcut inutila prepararea prealabila a PP în vederea perforlirii
(cazul pieselor TRS/1 35, TRS/1 36). Aceste constatări au fost prilejuite de stabilirea
succesiunii operaţiilor de fasonare a feţelor şi marginilor, ca şi de amenajare a
perforaţiei, după suprapunerea urmelor specifice, analizate în microscopie optică de
micii putere (cf. supra, 6.7.) şi confirmă pe deplin observaţiile fllcute în cazul acelor
paleolitice, după care amenajarea dispozitivului de retenţie era anterioara etapelor finale
ale fabricării (respectiv, fasonlirii finale şi fi nislirii) (fig. I I A/5).
Caracteristicile morfologice ale perforaţiilor documenteazli aplicarea unui numAr
de trei procedee tehnice distincte (tabelul nr. 5, histograma nr. 1 0, fig. 1 2A/ I -3), pe care
le detaliem în continuare.
• Perforaţia circulară a fost atestată într-un singur caz, piesa TRS/1 30 (fig. 1 /4;
3 8/4; 6/3). Aceasta se plistrează pe cea 1 /2 din diametru (fiind fracturata în vechime) şi
a fost realizată unilateral prin rotaţie continuă (rapidă), folosindu-se, foarte probabil, un
sfredel; are forma circulară perfectă, specifică aplicării procedeului menţionat, pereţii
l işi (netezi), rectilinii uşor obl ici.
Pe una din feţe, la marginea distală se observă două m ici linii suprapuse, gravate
superficial în sens axial, care au fost trasate pe locul perforaţiei, şănţuirea aceasta având,
probabil, rolul de a facilita amorsarea perforlirii suprafeţei lise de cAtre vârful litic,
evitându-se derapajul acestuia; procedeul este atestat in cazul unora dintre acele
paleolitice - aşa-numita rainure d'attaque (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 33- 1 35, 1 40- 1 45,
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Fig. 1 2 - Trestiana: ace de cusut: A .Lanţul operate( al amenajării dispozitivului de retenţie a firului (perforaţie sau .. ureche")
reconstituire ipotetică: 1 şănţuire axială; 2 şănţuire axială şi rotaţie alternativă; 3 rotaţie continuă. B .Lanţul operator" al amenajării
perforaţiei şi al fasonării finale prin radaj axial şi abraziune axială (după C,amps-Fabrer, 1 975, fig. 2 A-8).
C Fasonarea finală/finisarea prin raclaj axial (după Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 3 1 , fig. 24).
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1 93, fig. 25/2; 2812). Pentru reconstituirea ipotetică a " lanţului operator" al perforării
prin rotaţie continuă vezi fig. 1 2A/3 .
Ca analogii menţionăm acele cu ureche circu larli descoperite la: Leţ (Beldiman,
1 999, p. 365, pl. 1 22/B 6; Bcldiman, 2000a; 200 1 ); EndrM-Ungaria (Makkay, 1 990, p.
:i4, fig. 9/ 1 ); Gletterens-Eiveţia, M iouvin, Peret-Franţa (Camps-Fabrer, 1 990, p. 1 2 , fig.
5/ 1 , 4, 7); Khirokitia-Cipru (Stordeur, 1 985, p. 1 2, 1 3 , 1 9, fig. 7, 1 -4); Tel l Aswad-Siria
(Stordeur, 1 982, p. 1 3 , 1 4, fig. 3/7); Y iftahel-lsrael (Garfi nkel, Ko,Jska Horwitz, 1 988, p.
77, 78, fig. 4 /3 9).
• Perforaţia ovală a fost atestatli, de asemenea, intr-un singur caz, piesa TRS/1 36
(tig. 1 /5 ; 2/4 ; 6/2). Aceasta se păstrează pe cea. 1 /3 din diametru! distal (fiind fracturată
în vechime) şi a fost realizată bilateral asimetric, fiind mult mai amplă pe faţa inferioară
�concavă, corespunzând feţei medulare sau interne a metapodului de ovicaprine).
Această perforaţie atestă aplicarea combinatii a douli procedee tehnice distincte,
respectiv, şlinţuirea axialli şi rotaţia alternativli. Ea avea formă ovală in plan şi
tronconicli în profil, cu pereti concavi neregulaţi.
Etapele realizării acestei perforaţii au fost următoarele: pe faţa inferioară s-a
practicat un şanţ axial prin burinaj repetat, adâncit la mai mult de j umătate din grosimea
părţii proximale a piesei (cea. 2 mm); pe faţa opusă (superioară, convexă) s-a procedat
în acelaşi mod, dar de o manierll mai puţin amplli. Pe ambele feţe, la marginea distală a
perforaţiei, segmentele terminale ale şanţurilor sunt bine conservate, pe o lungime de 26 mm. Astfel, a fost real izată perforarea prin joncţiunea celor douli şanţuri.
Largirea perforaţiei şi forma ei ovalli s-au obţinut prin rotaţie alternativă pe faţa
inferioară, prin folosirea probabilă a unui vârf l itic manevrat cu priză directii. Marginea
internă a perforaţiei este tocită prin frecarea firului care servea la coasere. Pentru
reconstituirea ipotetică a " lanţului operator" al perforllrii prin şănţuire axială şi rotaţie
alternativă vezi fig. 1 2AI2.
Ca analogii (rare) menţionăm un ac cu ureche ovalli (realizată, ca şi în cazul
piesei TRS/1 36, prin şănţuire axială şi rotaţie alternativă), descoperit la Tell Aswad
S iria (Stordeur, 1 982, p. I l , 1 2, fig. 2/2).
,

• Perforaţia elipsoidală (biogivalli) este atestată în patru cazuri, predominând în
lotul acelor de la Trestiana ca morfologie şi, respectiv, ilustrând aplicarea unui procedeu
tehnic specific de amenajare a urechi i (piesele TRS/1 3 1 , TRS/1 32, TRS/1 35, TRS/1 1 5)
(fig. 1 / 1 -3, 6; 21 1 -3 ; 3A/ I , 2; 3 8/ 1 , 2; 4/4, 5/1 -4).
Forma alungită in plan a perforaţiei, cu marginile sinuoase şi extremităţile ascuţite,
este caracteristică aplicării şănţuirii axiale repetate. Este vorba de operaţia de burinaj
intens, in sens axial, aplicată bilateral, având drept rezultat crearea câte unui şanţ adânc,
lung de 1 4-2 1 mm, pe ambele feţe ale PP. Prin joncţiunea celor două şanţuri a rezultat
perforaţia, de formă ovală alungită, al cărei diametru mic este relativ redus (2-4 mm).
Este de notat observaţia că nu s-a procedat, în nici unul dintre cazuri, la lărgirea
perforaţiei prin rotaţie, ceea ce indică faptul că diametru! respectiv era suficient pentru
introducerea firului.
Aceste perforaţii elipsoidale au profi lul bitronconic. uşor asimetric şi peretii
concavi, cu suprafata neregulată, pe care se pot observa foarte bine serii adânci de striuri
de burinaj, axiale şi uşor oblice. La extremităţi sunt vizibile urmele reziduale ale etapei
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Fig. 1 3 - Trestiana: ace de cusut: reconstituirea ipotetică a modului de utilizare la
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tipuri de fracturi de uzură funcţională.
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iniţiale a operaţiei (când forţa de presiune a vârfului folosit nu a fost prea mare), sub
forma unor striuri fine, înguste, superficiale, suprapuse, axiale şi ·oblice. Trei dintre
perforaţi i sunt întregi, iar una este fracturata din vechime, p!strându-se cea 1 /3 distal!
(piesa TRSII I 5).
Etapa iniţiali a perforlirii se poate surprinde prin unele detal i i plistrate pe piesa
TRS/1 32. Forma elipsoidal! a perforaţiei şi amplasarea ei exacta se fixau prin trasarea a
două segmente de cerc intersectate, gravate superficial, liniile respective adâncind-se,
iar porţiunea din interior fi ind apoi excavatli prin şănţuire. Acest fapt este dovedit prin
păstrarea, la ambele extremităţi ale perforaţiei, a câte două mici linii gravate, dispuse în
V, care sunt extremitliţile celor două segmente de cerc intersectate. Procedeul este
identic celui aplicat la extragerea unei eboşe mici dintr-un os lung prin dublă şănţuire
(vezi fig. I l B/ 1 şi Stordeur-Yedid, 1 979, pl. I I I/2, 3). Pentru reconstituirea ipotetică a
"lanţului operator" al perforării prin şănţuire axială vezi fig. 1 2A/ I .
Acele cu ureche el ipsoidalălbiogivală beneficiază de analogii mai numeroase,
toate foarte apropiate morfo-tehnic de piesele de la Trestiana; menţionam descoperiri le
de la: G letterens-Eiveţia (Camps-Fabrer, 1 990, p. 1 2, fig. 5/6); Nea Nikomedeia-Grecia
(Stratouli, 1 998, p. 42, 93- 1 00, fig. 27/1 -5, pl. 111 9-2 1 ); Cafer HOyUk, <;ayOnU, Suberde,
<;atai HOyOk-Turcia (Stordeur, 1 988a, p. 205-208, fig. 3/1 a-e; Redman, 1 973 ; Bordaz,
1 969 - după Stordeur, 1 988); Tell Aswad, M ureybet-Siria (Stordeur, 1 982, p. 1 3, 1 4,
fig. 3/8; Stordeur, 1 978, p. 82, 85-87, fig. 36/3).
Tell-ul de la Mureybet-Siria este singurul care a furnizat un lot de ace comparabil
din punct de vedere cantitativ şi paleotehnologic cu acela de la Trestiana (cel puţin după
datele pe care le-am avut la dispoziţie în momentul definitivării lucrării, iulie 200 1 ). De
aceea, el ne prilejuieşte scurte consideraţii comparative. Din Structura 1 (P 29), aparţinând
nivelului V I I cu locuinţe circulare, atribuit culturii natutiene s-au recuperat 2 1 de ace
fragmentare şi fragmente; dintre acestea, şase sunt segmente proximale, plistrând
perforaţia (integral sau parţial) - două şi EP, ascuţit!, patru sunt segmente mezio-distale,
iar I l reprezintă segmente ale plirţii meziale, lungi de 1 0-40 mm. Materia primă este
constituit! de metapodi ile de rumegătoare mici (gazei!?), debitate longitudinal prin
şănţuire axialli. Fasonarea s-a executat prin raclaj axial, fhrli a modifica integral
morfologia anatomiei a suporturilor, iar perforarea s-a fhcut exclusiv prin şlinţuire axială,
pe o lungime de cea 8 mm. D. Stordeur subliniază diferenţele dintre acele natufiene şi cele
magdaleniene; ea presupune eli soluţia tehnică exclusivă a perforării prin Şa a fost
determinată de morfologia suporturilor, care păstrează pe faţa inferioară curbura
anatomică, favorizând aplicarea acestui procedeu (Cauvin, Stordeur, 1 978, p. 85).
I poteza de mai sus nu se confirmă decât parţial la Trestiana, unde avem trei ace
realizate din fragmente diafizare groase de bovine, perforate prin Şa, şi numai doua ace
pe semimetapodi i de ovicaprine, perforate în acelaşi mod.
in privinţa perforării M DA, ambianta paleotehnologicli a sitului aparţinând
culturii Stareevo-Criş de la Trestiana ofera mai multe opţiuni. Din această aşezare mai
cunoaştem ca artefacte I M DA perforate, în afara celor şase ace: • un fragment de
mandibula de vita ("rondela") de forma neregulat!, perforat!i unilateral prin rotaţie
continui rapida, folosindu-se tehnica tijei vegetale goale în interior (trestie, soc etc.),
aplicata curent în perforarea obiectelor litice (topoare); • un pandantiv realizat pe
fragment de defensa de mistret, cu dispozitiv de suspensie sub forma unei perforaţi i
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Fig. 14 - Trestiana - ace de cusut: localizarea şi distribu�a cantitativA a fracturilor de
uzurA fun�onaiA.
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proximale, obţinute prin rotaţie rapidă bilaterală (cu sfredelul); • o săpăligă sau secure
ciocan (vârf oblic) din corn de cerb, având o perforaţie centrală, realizată bilateral,
probabil prin: 1 , rotaţia continuă folosindu-se o tijli sau 2, prin cioplirea ţesutului
compact, scobirea ţesutului spongios şi alezarea prin rotaţie continuă (8eldiman, 1 999,
p. 4 1 7, 42 1 , pl. 1 69, 1 70, 1 80/ 1 -5 , 1 83/2; Popuşoi, 8eldiman, 2000).
Astfel, coroborând datele furnizate de ace, putem anai iza cu rezultate notabile
gama opţiunilor tehnice ale perforări i într-un sit neolitic timpuriu, constatând că această
paletli era variatii şi adaptată perfect parametrilor morfometrici şi de duritate ai
materiilor prime prelucrate, ca şi finalităţii funcţionale a artefactelor. Astfel, s-a decelat
folosirea curentli a unui numlir de cinci procedee de perforare: • rotaţia continuă cu
sfredelul; • rotaţia continuă cu tija vegetală; • şănţuirea axiala; • şănţuirea axiala şi
rotaţia alternativli; • cioplirea, scobirea şi rotaţia continuli.
Din acest punct de vedere, contribuţia materialelor I M DA de la Trestiana în
cunoaşterea paleotehnologiei I M DA este notabilli şi trebuie reliefatli ca atare, oferind
observaţii şi constatari de referinţli pentru alte aşezliri şi loturi de descoperiri.
6. 9. Fabricarea. Fa.wnareaflnală.
O serie de observaţii flicute pe loturile acelor paleolitice au condus la concluzia
eli fasonarea acestora se executa in doua etape, una anterioară şi alta posterioară
perforliri i.
Ca argumente se aduc, in primul rând, dificultaţile tehnice de realizare a
perforaţiei pe baghetele fasonate definitiv, care au lăţimi foarte mici (de 3-5 mm) şi, ca
atare, se pot fractura uşor. În plus, aproape toate acele studiate au perforaţia (iniţială sau
secundarli, dupa reparare) perfect centratli pe l!iţimea PP, fapt dificil de obţinut direct
prin operaţia de perforare, din aceeaşi cauza a l!iţimii reduse a suportului. Toate acele de
cusut se caracterizeaza prin simetria lor, mai ales la nivelul urechii. În sfârşit,
suprapunerea urmelor de fasonare de pe feţe de urmele perforlirii şi urmele fasonarii
marginilor PP indicii (atunci când uzura funcţionalli nu le-a uniformizat) o succesiune
clară: fasonare generală a corpului - perforare - fasonare finalli. Acest fapt este dovedit
pe deplin şi de acele din lotul de la Trestiana.
În aceasta discuţie, pe baza concluziilor studi ilor experimentale de fabricare, D.
Stordeur afirmli eli l!iţimea mai mare decât cea definitivă a acelor şi real izarea
perforaţiei inaintea fasonării finale nu au legătură cu dificultăţile perforării unor baghete
inguste, ci urmăreau doar centrarea urech ii prin fasonarea finală ifar;onnage de finition
Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 4 1 , 1 42).
Aşa cum s-a relevat deja (supra, 6.7. ), urmele fasonării finale sunt foarte bine
ilustrate pe piesa TRS/1 3 1 ; este vorba de urmele abraziunii oblice de fasonare generală,
suprapuse de serii similare de striuri, dispuse pe marginile faţetate al PP, dovadă a
aplicării operaţiei după fasonarea generală şi perforare (fig. 2/ 1 ; 3A/2; 3 8/2; 4/2, 4;
I l N6). Aceleaşi tipuri de urme se constata (dar nu la fel de clar, ele fi ind estompate
prin tocire funcţională) şi pe piesele TRS/1 32, TRS/1 36 şi TRSIII 5 (fig. 212-4; 3 N l
8/3). Partea proximala a acestor piese are marginile divergente (rectilinii sau uşor
convexe), ca rezultat al aplicarii fasonllrii finale. În mod cert, fasonarea finala se aplica
pe marginile PP; daca ea continua şi pe restul corpului acelor, aşa cum afirma D.
Stordeur in cazul acelor magdaleniene (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 4 1 , 1 42). este greu să
-

,
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o afirmlim, dat fi ind eli urmele respective nu permit decelarea unei succesiuni prin
suprapuneri semnificative; in plus, partea mezialli (PM) pare a fi fost finisatli prin
polizare, ceea ce a eliminat striurile de abraziune sau de raclaj ale fasonlirii finale.
6. 1 0. Fabricarea. Finisarea.

Reprezinta ultima etapil a fabriclirii artefactelor I MDA, reunind ansamblul
operaţiilor care confera aspectul final obiectului, fliră insa a-i modifica morfologia
general!: regularizarea fină a suprafeţelor, consecutivă aplicării procedeelor de
fasonare, care generează urme nete (exemplu, striuri le adânci de abraziune
multidirecţională); realizarea decorului; aplicarea materiilor colorante sau a unor
substanţe protectoare etc.
Finisarea constă in aplicarea raclajului axial (Ra) superficial sau a polizării pe
substrat rugos flexibil mobil (frecarea cu o bucata de piele sau de material textil). Prin
apl icarea acestui tratament tehnic, care facilita folosirea - contactul dinamic cu
materialul de cusut, suprafeţele dobândesc un aspect l is/lustruit/lucios uniform, cu
striuri foarte fine, dificil observabile sau invizibile cu ochiul liber (Beldiman, 1 999, p.
26 1 , 262; Averbouh, Provenzano, 1 999, p. 9, 1 4, 1 5 ; Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 42).
Acele de cusut studiate de noi nu par a face excepţie de la aplicarea fin isări i.
Aspectul lis, lustruit al corpului majorităţii pieselor de la Trestiana sugerează aplicarea
fin isării prin raclaj axial sau polizare fină. Trebuie, insă, sli evidenţiem aici unele
dificultăţi de interpretare; astfel, remarcam că unele porţiuni ale acelor nu au fost
finisate (marginile şi feţele PP, cazul pieselor TRS/1 3 1 şi TRS/1 32); pe de altă parte,
este dificil să deosebim lustrui de finisare de tocirea intensa datorata uzurii funcţionale.
În aceste condiţii, nu excludem posibilitatea ca urmele considerate de finisare să
se fi produs prin frecarea repetată cu materialul cusut (piele, textile dense), respectiv, să
reprezinte, in fapt, urme de folosire.
6. 1 1. Urme de uzură şi aspecte alefuncţionalităţii.
Acul folosit pentru cusut suferă solicitarea unor forţe diverse: • de frecare
(contra unor materi i solide suple, cum sunt bucăţile de piele sau de material textil şi
firul de asamblare); • de presiune; • de tractiune; acestea conduc la modificarea
suprafeţelor, a formei obţinute prin fasonarea finală şi la producerea unor fracturi.
Modificarea aspectu lui suprafeţelor se manifesta prin apariţia lustrului intens,
datorat micropol iz!lrii prin frecare cu materialul de cusut, ceea ce conduce la
uniformizarea rel iefului corpu lui acului, atenuării urmelor de fasonare prin raclaj sau
prin abraziune neinlăturate prin fasonarea finala sau finisare etc.
Modificarea formei se manifestă la nivelul conturului intern şi extern al
perforaţiei, care este tocit; marginile perforaţiei dobândesc un aspect rotunj it prin
contactul dinamic intens cu firul sau fibra care serveşte la asamblare (Stordeur-Yedid,
1 979, 1 49- 1 5 1 ).
Examinarea sistematică a suprafeţelor cu ochiul liber, cu lupa şi in m icroscopie
optică de m ică putere (măriri pânli la x50) a intregului lot al acelor de la Trestiana a
relevat prezenţa netă a urmelor de uzurA, localizate la extremitatea şi partea distală (ED,
PD), partea mezială (PM) şi la nivelul perforaţiilor. În cazul acelor nu este necesar!
precizarea funcţionalitliţii (aceasta fiind evident!), ci numai punerea in evidenţA, analiza
şi interpretarea urmelor de utilizare.
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Ambele categorii de urme de uzura menţionate mai sus (modificarea aspectului
suprafeţelor şi a formei) se pot observa şi pe acele care compun · lotul analizat de noi.
Acestea prezinta tlrA excepţie, dar in masura variabilă, urme de lustru, localizate mai ales
pe părţile distal! şi mezial! (fig. 1 ; 212, 3; 3A/ I ; 38/ 1 , 3, 4). Ilustrativ! este situaţia piesei
TRS/1 3 1 , care nu are urme de lustru pe partea proximală, unde se observA incA foarte bine
fasciculele de striuri de fasonare finalA prin abraziune oblicA; pe aceeaşi piesA. striurile
largi de abraziune axiall, produse in timpul operaţiei de ascutire, au fost estompate prin
contactul repetat cu un material suplu - piele sau tesAturi (fig. 211 ; JA/2; 38/2; 4/1 -4). De
asemenea, rotunj irea sau tocirea functionala a marginilor perforaţiilor se constata la toate
exemplarele care au prezervat (integral sau partial) dispozitiwl de retentie (fig. 2-4).
Analiza in microscopic electronica a unor piese databile in etapa târzie a culturii
magdaleniene, provenind de pe teritoriul Franţei, a pus in evidenţA existenta unor urme
de tocire slabe, localizate la PD şi PM, rezultat al coaserii unor piei subţiri neperforate
sau mai groase, dar perforate in prealabil cu un vârf oarecare de os; aceste observaţii au
fost confirmate prin reconstituirile experimentale (8ouchud, 1 977, p. 257-266). Tocirea
mai intensA este, foarte probabil, rezultatul coaserii unor piei mai groase, perforate
inainte sau neperforate (cum sunt cele de bovine), ca şi a materialelor textile.
În opinia noastra, fracturile de uzurA functionalA reprezintA urmele cele mai clare
ale utilizArii acelor; un punct de vedere diferit exprimA D. Stordeur, care considerA
dificilA interpretarea fracturilor acelor, din cauza incertitudinii de producere a lor
integrale în timpul folosirii; în lucrarea la care ne-am referit frecvent pe parcursul
studiului nostru se constatA, însA, cA majoritatea absoluta a fracturilor au o morfologie
care indicA producerea lor pe planuri oblice, eliCoidale, prin aplicarea unor forţe de
tracţiune sau de presiune axiale, laterale sau oblice, ceea ce este caracteristic pentru
solicitarile pe care le suferA acele in timpul folosirii (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 5 1 )
F!irli indoialA, este uneori greu sli decel!m fracturile prin accidente survenite in afara
operaţiilor de coasere, ·dar - in mod logic - acestea nu puteau fi atât de frecvente, încât sli
le luAm in considerare la formularea diagnozei funcţionale.
Fracturile constatate la acele din lotul analizat confirmA observaţiile fhcute pe
exemplarele magdaleniene; este vorba de • planuri de fractură prin flexiune obl ice, cu o
morfologie elicoidal!i (convexă sau concav!i), planuri multiple (suprafaţA in "franjuri"
sau "dantelata"), local izate la nivelul ED, PD, PM, PP; • planuri de fracturA prin impact
(microaşchieri produse la ED) (fig. 1 , 4/ 1 , 5-7, 9A/ l -4, 1 3); • planuri de fractură prin
tracţiune, combinată cu fractura prin flexiune (cazul fracturlirii perforaţii lor) (fig. 2, 3 ,
1 3). D e remarcat e li planurile d e fractura respective n u sunt rectilinii, indiciu clar al
producerii lor atunci când osul era incA suficient hidratat, respectiv, nu-şi pierduse
caracteristicile mecanice normale (elasticitatea). De aici o alt! concluzie, confirmat! de
stud iile taphonomice şi experimentale, anume că acele (ca şi majoritatea artefactelor de
os) se confectionau într-un interval de timp relativ scurt dupa sacrificarea animalelor.
Durata de utilizare a acelor nu era prea lunga, din cauza fracturarii relativ rapide, care le
fhcea inutilizabile şi impunea fie abandonul lor, tie aplicarea operaţiilor de reparare sau
reamenajare (a parţi i active şau a perforaţiei) (cf. infra, 6. 1 2).
Analiza statistica a fracturilor in lotul acelor de la Trestiana releva urmAtoarea
situatie: un număr de patru piese au suferit fracturi unice (la nivelul ED şi al PM piesele TRS/1 3 1 -33, TRS/11 4); 1 2 piese prezinta fracturi duble, majoritatea survenite la
.
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nivelul ED şi PD (7 piese); restul fracturilor este disipat in cazuri nesemnificative din
punct de vedere cantitativ-statistic ( 1 -2 situaţii pentru fiecare); trei dintre "urechi le"
păstrate au fost rupte in timpul coaserii (fig. 1 4, tab. 8 şi histogramele I l , 1 2).
Maj oritatea ?.celor s-a fracturat in treimea superioară (PD) sau la cea jumătate
din lungime (PM), ceea ce ar putea indica producerea fracturilor la mişcarea 1 (de
impungere), intr-un material gros, dificil de străpuns - eventual - materialul fi ind pliat
(fhră găuri prereal izate) sau la mişcarea 2 (tragere din material), prin apl icarea unor
forţe laterale; la acest moment al operaţiei de coasere şi din aceleaşi cauze se fractura şi
perforaţia la cea. 1 /2 din diametru! mare (fig. 1 3).
Tehnica de coasere cu acul cu ureche" implică apl icarea a douli procedee
"
principale: • realizarea prealabilA a perforaţiilor in materialul de asamblat, acul având
doar rolul de trecere facilă a firului prin acestea; in funcţie de soluţia asamblllrii
materialului (cusliturli paralelă cu marginea sau oblică, firul trecând peste margine), acul
străpungea, probabil, mai multe perforaţi i o dată, materialul fi ind pliat; acesta era
probabil cazul materialelor groase (piei de bovine, ţesături groase). Este de notat faptul
că eschimoşii şi curelarii modemi folosesc, in mod predi lect, această tehnică; aplicarea
soluţiei descrise în preistorie pare a fi sprij inită şi de studi ile experimentale (Bouchud,
1 977, p. 257-266); • realizarea perforaţiilor in momentul coaseri i, acul fhcând atât
perforaţia, in cadrul m işcării 1 (de impungere), cât şi trecerea firului prin perforaţia
respectivă. Aceasta soluţie a fost, probabil, apl icată in preistorie pentru asamblarea
materialelor subţiri (piei şi ţesături); de amintit faptul că pieile (chiar şi cele subţiri) sunt
mult mai greu de străpuns atunci când sunt umede, sol icitând aplicarea unor forţe mai
mari, care augmentează, corespunzător, riscul de fracturare a ustensilelor de cusut.
Este de acceptat că in preistorie se întâlneau ambele situaţii de uti lizare a acelor
de cusut (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 9 1 , 1 92); pentru folosirea acelor, analogii
etnografice, fibre util izate, cf. şi Feustel, 1 973, p. 1 73- 1 75 .
Prin parametri i lor morfometrici (lungime şi diametre relativ mari î n comparaţie
cu exemplarele magdaleniene), acele neolitice analizate de noi par a fi fost concepute cu
un grad de robusteţe care sli permită utilizarea lor la coaserea unor materiale groase (piei
de ovicaprine şi de bovine, ţesături de lânll). Este probabil cll acestea erau perforate in
prealabil cu ajutorul vârfurilor de os, de o mare diversitate, cu rol multifuncţional,
întâlnite în toate aşezllr ile neolitice (şi nu numai in cele timpurii de tip Starl!evo-Criş),
vârfuri realizate din aşchii diafizare sau din semimetapodi i de ovicaprine; pentru
repertoriu l vârfurilor din M DA descoperite la Trestiana vezi Beldiman, 1 999, p. 4084 1 2 ; Popuşoi, Beldiman, 2000.
În privinţa tirului sau fibrei de coasere (vegetale sau animale), diametrelc
interioare ale perforaţiilor acelor de la Trestiana indici grosimi de cea. 1 -3 mm (tab. 6).
6. 12. Reamenajarea părţilor deteriorate.
Fracturarea relativ frecventa a acelor impunea fie abandonul lor, fie - atunci când
segmentul păstrat permitea - aplicarea operaţiilor de reparare sau reamenajare.
Reamenajarea se putea aplica la:
• partea activă (PD sau ED); ca operaţii tehnice, vârful era cioplit sau raclat de
jur-împrej ur pe o lungime de cea 20-30 mm, ceea ce fhcea ca noua PD să capete un
aspect faţetat. Reamenajarea putea continua prin pol izarea circulară pe un suport dur fix
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sau mobil, determinând eliminarea totală sau parţială a faţetelor de Ra; abraziunea
axială putea fi, de asemenea, procedeul unic de reamenajare.
Decelarea indiciilor de reamenajare pe piesele intens folosite (tocite, lustruite) este
destul de dificilă. Între criteriile care ne permit să identificăm un ac reparat se numliră: •
diferenţa de patină dintre corp şi partea activă (PD); • margini nealterate la partea activă
(faţete) şi striuri de fasonare netc, în contrast cu restul corpului; • lungimea mai micii a
corpului (indice de alungire mai mic şi indice de robusteţe mai mare) (Stordeur-Yedid.
1 979, p. 149); pentru morfologia PD reamenajate, cf. Beldiman, 1 999, pl. 1 29- 1 33
(diverse vârruri aparţinând culturii Star�evo-Criş); (Russel, 1 985, p. 28, fig. 1 ).
Această situaţie se întâlneşte intr-un singur caz in lotul de ace analizat, respectiv
în cazul piesei TRS/1 1 5; în comparaţie cu piesa identica TRS/1 3 1 , ea este mai scurtli cu
aproape 1 /2, indicând în mod indubitabil producerea unei fracturi funcţionale la n ivelul
PD iniţiale, urmat!! de o reparare prin Ra sau Aa; PD este foarte tocită, astfel că l ipsesc
alte indicii de reamenajare;
urechea"); se
• dispozitivul de retenţie a fi rului (perforaţia proximală sau
"
proceda la regularizarea porţiunii fracturate prin abraziune transversală sau obl ică,
amenajarea suprafeţei şi reperforare (Stordeur-Yedid, 1 979, p. 1 43-1 49). Aceasta
situaţie nu este întâlnită Ia nici unul d:ntre exemplarele studiate de noi.
7. Asocieri tipo logice specifice în complexe. Ocupaţii documentate.
Asocierea pieselor de tipul acelor cu .,ureche" în complexe i lustrează, în general,
contextele curente domestice ale descoperirii in situ ale acestora şi ale utilizării lor: este
vorba de contexte de utilizare, de stocare şi de abandon (contexte intra-sit) - vezi
histograma nr. 5. Lipsesc indiciile legate de contextele spec ifice de fabricare, aceasta şi
datorita neintegrării datelor privind inventaru l complet al locuinţelor în discuţie (mai
ales inventarul l itic).
Pe baza paralelelor cu alte situaţii, este de acceptat însă ipoteza dupli care
fabricarea artefactelor din M DA, inclusiv a acelor (ca şi a lingurilor-spatule şi a altor
tipuri) se fllcea în contextul domestic obişnuit al fiecArei gospodări i şi nu i lustra
practicarea unui meşteşug specializat.
Asocierile în complexele care au livrat un număr mare de piese din M DA (8/L 4;
C/L 2; CIL 3; C/L 6) argumentează ipoteza complementarităţii funcţionale al unor tipuri
de artefacte din M DA, susţinute şi de rezultatele analizei urmelor de uzură (vezi supra,
6. 1 1 .); astfel, ilustrativ în acest sens este cazul complexului C/L 3, din care provin 25 de
piese din MDA; 1 2 dintre ele sunt vârfuri diverse (utilizate la împletit sau, mai probabil, la
perforarea materialelor care urmau a se asambla prin coasere), iar cinci sunt ace de cusut.
8. Concluzii. Elemente generale, de natură paleotehnologică şi paleoeconomică.
Priorităţile pe care le are aşezarea de la Trestiana în studierea I M DA preistorice
au fost deja subliniate în mai multe rânduri (Popuşoi, 1 980a; 1 982; Popuşoi, Beldiman,
1 998; 2000; Beldiman, 1 999; 2000; 2000a; 200 1 ; 200 1 a).
Importanţa particulară a acestei aşez!lri constă în consistenţa lotului de piese
I M DA şi în importanţa particulara a reprezentarii pregnante (neîntâlnită în alte şituri
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neolitice timpurii) a unor grupe şi tipuri de unelte, intre care acele de cusut de tip 1 A 1 2
a ("cu ureche") ocupa locul de frunte (alaturi de lingurile-spatule, tratate special cu alt
prilej (Popuşoi, Beldiman, 1 998). Efectivele respective ramân de referinţă pentru
studierea acestor tipuri de piese, atât sub raport tipologie, cât şi (mai ales)
paleotehnologic - al precizării etapelor " lanţului operator" al fabricarii şi al utilizării aşa cum am incercat sa relevăm in rândurile de mai sus.
Acele de cusut de os formează cel mai mare şi cel mai timpuriu lot cunoscut pâna
in prezent la noi şi unul dintre cele mai importante din aşezările culturilor neolitice
timpurii (şi nu numai) din aceasta parte a Europei. RemarcAm posibilitatea optimă pe care
ele au oferit-o in studiul microurmelor de fabricare, decelarea indiciilor tehnice şi
reconstituirea ipotetica a unor procedee de perforare a MDA, cum sunt rotaţia continuă,
şănţuirea axială combinată cu rotaţia alternativă şi şănţuirea axială (burinaj). La fel de
importante se dovedesc, alaturi de observaţiile asupra schemei tehnice a fabricarii acelor,
cele privitoare la urmele de utilizare, observaţii efectuate - in premiera - asupra unui lot
de artefacte neolitice timpurii de acest tip. Datele noastre au confirmat informaţiile deja
vehiculate in l iteratura de specialitate şi au adus noi precizări şi nuantari.
Practicarea cusutului ca modalitate de asamblare curentă a materialelor de
origine animală (piei de bovine şi ovicaprine, cerb etc.; tesaturi de lâna) sau, eventual şi
vegeiala (probabil tesaturi de in, spre exemplu), este in mod elocvent i lustrata prin
prezenţa frecventă a acelor in complexele de locuire explorate. Folosirea
complementara a artefactelor din MDA se verifică şi in acest caz, prin asocierea
frecventă şi in efective semnificative a acelor cu vârfurile de os.
În incheiere, consideram că aportul IMDA la elucidarea unor aspecte
paleoeconomice specifice culturilor neoliticului timpuriu este în mod concludent ilustrat şi
prin analiza exhaustivă a lotului acelor de cusut cu perforaţie proximala din situl de
referinţă Star�evo-Criş de la Trestiana. La parametrii săi, reliefaţi în detaliu, se pot raporta
de acum datele altor loturi sau piese izolate, încadrate in paleoliticul superior, neolitic sau
in alte epoci preistorice şi descoperite la noi (Beldiman, 200 1 ), sau in alte· părţi ale Lumii
Vechi, mai apropiate sau mai depărtate de teritoriul României (a se vedea supra, 6.8.,
situaţia descoperirilor de la Mureybet-Siria, care a permis paralele viabile).

Tabel nr. 1
Tipologia acelor de os epipaleolitice şi neolitice timpurii din România
Subtlp

Variantă

1 A1 2 a
Ac de cusut cu ureche

1 A1 2 a1
Ac de cusut cu perforaţie circularA
1 A12 a2
Ac de cusut cu perfora�e ovaiA
1 A1 2 a3
Ac de cusut cu perforaţie elipsoidaiA
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Tabel nr. 2
Trestiana - ace de cusut: evidenţa generală, tipologia şi provenienţa
Nr.
crl.

Indicativ

Nr.
inventar

1.

TRS/1 26

8027

2.

TRS/1 27

8698

3.

TRS/1 28

4.

TRSn 29

5.

TRS/1 30

6.

TRS/1 31

Tip/Sub tip/
VariantiJ
I A12
I A 12

Nivel

Complex

1

C/L 3

1

C/L 3

I A 12

1

C/L 3

I A 12

1

C/L 3

1 A12 a1

1

CIL 3

8012

1 A12 a3

1

BIL 4

8014

1 A12 a3

1

BIL 4

I A 12

1

BIL 4

8695

7.

TRS/1 32

8.

TRS/1 33

9.

TRS/1 34

8015

I A 12

1

CIL 2

10.

TRS/1 35

8310

1 A12 a3

1

C/L 2

11.

TRS/1 36

8309

1 A12 a2

1

CIL 2

12.

TRS/1 37

8308

I A 12

1

13.

TRS/1 63

8995

I A 12

1

CIL 2

14.

TRS/1 64

8997

I A 12

1

CIL 7

15.

TRS/11 4

I A 12

11

CIL 4

16.

TRS/11 5

I A12 a3

11

C/L 5

8774

CIL 7

Tabel nr. 3
Trestiana - ace de os: materii prime (speci i şi elemente scheletice)
Nr. crl.

Specia

Indicativ

1.

TRS/1 26

2.

TRS/1 27

3.

TRS/1 28

4.

TRSn 29

5.

TRSn 30

6.

TRSn 31

7.

TRSn 32·

8.

TRSn 33

9.

TRS/1 34

10.

TRS/1 35

11.

TRS/1 36

12.

TRS/1 37

13.

TRS/1 63

14.

TRS/1 64

15.

TRSn/ 4

16.

TRS/11 5

8
oc

OL

MP

8
8
8
oc
8
8
8
8
8
oc
oc
8
8
8
8
8

Legenda:
Bovine (domestice?)

1

Ovlcaprine
Os lung neldentlflcab/1
Metapod

www.cimec.ro

Element
scheletic
OL
OL
OL
MP
OL
OL
OL
OL
OL
MP
MP
OL
OL
OL
OL
OL
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Tabel nr. 4
Trestiana - ace de cusut: starea de conservare
Starea de conseNare

Nr. crl.

Indicativ

T

ED
PD
PM

pp

T

ED

Fragmentar > 112
PD

PM

PP

Lee;end a:

Pled lntrea/b/11
Extremitatea dlstall
Partea dlstall
Partea mez/all
Partea proxlmall

Tabel nr. 5
Trestiana - ace de cusut: morfologia
Motfologia
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pp

Ace de cusut Sta r�evo-Criş de la Trestiana

387

Legenda la Tabel nr. 5 :
Profil: R = Rectiliniu; C = Curb. Contur: E D : 1 Concav; 2 Obtuz; 3 Dantelat; Ascuţit (ED
intreagA). Margini 1 Rectlllnil paralele; 2 Rectlllnll convergente; 3 Rectlllnll divergente; 4
Convexe convergente; 5 Convexe divergente. Secţiune: 1 CircularA; 2 Ovall; 3 PollgonaiA; 4
Rectangularl; 5 Convex-concavA cu margini rectlllnll; 6 Convex-concavA cu margini
convexe. Perforaţia (Pf}: 1 CircularA; 2 OvaiA; 3 Ellpsoldall.

Tabel nr. 6
Trestiana - ace de cusut: morfometria {mm}
L
Nr. crl. Indicativ

1.

TRSR 26

2.

TRSR 27

3.

TRSR 28

4.

TRSR 29

5.

TRSR 30

6.

TRSR 31

7.

TRSR 32

8.

TRSR 33

=

Fr

fr

CD

PD

25, 3

312
211,8

413,5

23,3
28,6
62

142

54

2,5

4

312

3,512,5

413

3, 612, 7

3,812,8

5

o

3,813
2

3,5
1 716

45,4

4

4,513

1!V2,5

411,5

9

22

413
614

2114

911, 5

14

1415

614

1915

512

29

412

14

413

TRSR 35

11.

TRSR 36

12.

TRSR 37

30,4

2,512

312,5

13.

TRSR 63
TRSR 64

312!5
312,5

3/i/3! 1

14.

33!6
34, 2

15.

TRSR/ 4

41,3

16.

TRSR/ 5

3

4,5

312,5

514

64
33,3

812

614

3, 713
615
715

5

2,811, 64 3,8912,58 4,8613,63 5,913, 5 14,914, 5 512,2

Legenda:

PiesA intregibih11; Fr = Piesa fragmentara; fr = Fragment; CD

=

Indici

Indicativ

IA = 24,33
6.

TRS/1 31

16.

TRSI/1 5

IR = 0,042
IP = 10, 14
IA = 18,20

1

IR = 0,05
IP = 6,50

Legenda:

Indice de alungire (IA) = L tot x 1 00 diametru! PM;
Indice de robusteţe (IR) = diametru! PM (maxim) L tot;
Indice de amplasare a perforaţiei (IP) = L tot 1 distanţa dintre EP şi marginea
interioara a perforaţiei

1

www.cimec.ro

14
13

Calibru distal; Pf = Perforaţia

Tabel nr. 7
Trestiana - ace de cusut: indici
Nr. Crl.

EP-Pf

715

3

TRSR 34

1 16,5

lnt

6

140

77

Pf
Ext

512,5

9.

91

pp

PM

413

10.

Valori medii

i

f

Diametru
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Tabel nr. 8
Trestiana - ace de cusut: localizarea fracturi lor de uzura funcţională
Segmentul piesei
PM
PMIPP

Pf

Histograma nr. 1
Trestiana - ace de os: reprezentarea materiilor prime (specii/elemente scheletice)
15
10
5
o

ID
c

!

..J
o

c

·c
CL
rJ

5

ID

H istograma nr. 2
Trestiana - ace de os: starea de conservare

ED
PM

i-PP

ED
PD

www.cimec.ro

PM

Total

Ace de cusut Stari!evo-Criş de la Trestiana
H istograma nr. 3
Trestiana - ace de os: structura tipologică

I A12

I A12 a1

1 A12 a3

I A12 a2

H istograma nr. 4
Trestiana - ace de os: distribuţia cantitativă în complexe

4

3
2

1

B/L 4 C/L

2

C/L 3 C/L 4 C/L

5

C/L 7

o

H istograma nr. 5
Trestiana - ace de os: distribuţia tipologie! în complexe
6
5

O I A12 a3

4

3
2
1

o

�

BIL 4

II I A1 2 a2

C/L 2 C/L 3

11 D

C/L 4

1

C/L 5 C/L 7

www.cimec.ro
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II I A12
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H istograma nr. 6
Trestiana - ace de os: morfologia profilului şi a ED

6
5
4

15

Contur ED

Profil

10

3

5

2
1
0 +--..___---'__,.---'-'==---,-Concav

Obtuz

o

+----'-----'--.,....-

Ractilinlu

Ascuţit

Curb

Histograma nr. 7
Trestiana - ace de os: morfologia marginilor
• Rectlllnll convergente II Rectlllnll divergente

• Rectlllnll paralele

Margini

8

1

4
2
o

pp

PM

PD

Histograma nr. 8
Trestiana - ace de os: morfologia EP

1 ,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

Contur EP

...
_
_
...._....

_
_

o +--__._

Convex

Ra ctlllniu
orizontal
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Histograma nr. 9
Trestiana - ace de os: morfologia secţiunilor

6

• circulara

• evala

D Rectangulara

1111 Convex-concava 1

• Pollgonala

• Convex-c:oncava 2

Sectiuni

5

4
3
2
1
o
ED

PD

PM

pp

EP

H istograma nr. 1 O
Trestiana - ace de os: morfologia perforaţiilor

Histograma nr. 1 1
Trestiana - ace de os: morfologia margini lor; distribuţia cantitativa a fracturi lor de
uzura funcţional!.
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H istograma nr. 1 2
Trestiana - ace de os: localizarea fracturi lor de uzură funcţională.
P M - Pf

P M/ P P - Pf

Loca l iza re a

P M - PP

fra ctu ri l o r

PM

ED - Pf

ED - PM

J-----'

ED - P D
ED

o

2

3

4

5

6

7

8
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L'INDUSTRIE DES MATIERES DURES ANIMALES
DANS LE SITE DE STARCEVO-CRIŞ
DE TRESTIANA, DEP. DE VASLUI. AIGUILLES Ă CHAS
Risumi

Situee dans la partie Sud de Ia Moldavie (Est de la Roumanie), ) ' importante
station du Neolithique ancien de Trestiana, comm. de Griviţa, dep. de Vaslui est bien
connue par les resultats des recherches systematiques conduites par E. Popuşoi et qui se
sont poursuivis pendant une trentaine d'annees { 1 964- 1 996). I l s'agit de site
pluristratifie le plus extensivement fouille de Roumanie et appartenant ă Ia culture de
Star�evo-Criş. Dans les deux niveaux d'occupation, attribues au phases I I I B et IV A de
cette culture et dates au 5.500 et 5.250 Cal B.C., on a mis au jour Ies vestiges des 27
huttes. autres complexes - foyers, fosses, un four et I l tombes d'inhumation. Parrni les
riches categories de l'inventaire mobil, une place privi legiee occupe ) ' industrie des
matieres dures animales - I M DA (plus de 1 00 objets), qui a fait deja le sujet de plusieurs
ouvrages (voir la bibl iographie).
Par son theme et le fa�on d'approche, l'ouvrage constitue une premiere dans Ia
recherche prehistorique de I'Est et du Sud-Est de . I'Europe; on suit les criteres
methodologiques recemment proposes par Ies ouvrages de reference fran�ais (D.
Stordeur, H . Camps-Fabrer, A. Averbouh, N. Provenzano). Toute ă la fois, l 'analyse
etroite a permis de faire certains precisions typologiques et paleotechnologiques
nouvelles en ce qui concerne Ies aigui lles ă chas du Neolithique ancien, categorie de
I ' I M DA prehistorique moins etudiee systematiquement.
Cette etude a pour but I'exploitation integrale des dates et observations (y
compris par l 'examination des surfaces au microscope optique - jusqu'a x50), en fin de
deceler, definir et interpreter Ies traces de fabrication de d'usure fonctionnel le. Ainsi on
peut envisager les aspects du contexte paleotechnologiques et paleoeconomique de
l'apparition et utilisation des aiguilles ă chas aux premieres communautes neolithiques
de I'Est de Ia Roumanie.
Le plus ancien aiguille ă coudre decouvert jusqu'ă present en Roumanie
(fragmentaire - moitie distale) et le seul signale avant le Neolithique provient du site
epipaleolithique de Dubova - "Cuina Turcului" (partie Sud-Ouest du pays, au "Portes de
Fer" du Danube); il s'agit, probablement du type ă chas.
Les aiguilles ă chas du Neolithique ancien de Roumanie connues par les auteurs
ont ete decouvert dans quatre stations et compte 20 objets, dont plus de 3/4 appartennent
au site de Trestiana. L'effectif total des aiguilles ă chas de ce site est inedit, assez Iarge
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( 1 6 exemplaires) et ayant les surfaces faiblement affectees par 1 'agencement
taphonomique, ce qui pennet la lecture integrale des stigmats de fabrication et
d'utilisation. Tous les objets sont fragmentaires (plus de moitie de longueur preservee)
et fragments (moins de moitie de longueur preservee) - voir le tableau no. 4, 8,
hystogrammes no. 2, 1 1 - 1 2 et fig. 1 , 5-7, 14.
Les objets ont ete decouvert dans les deux niveaux neolithique du site (niveau 1,
indicatif TRS/1 1). L'absence des differences
14 - indicatif TRS/1; niveau I l, 2
typologiques sensibles a pennis l'analyse du lot sans discrimination stratigraphique.
Dans la typologie recemment proposee pour I' IMDA prehistorique de Roumanie
(Paleol ithique superieur - Neolithique ancien, voir Beldiman 1 999), les aigui lles ă chas
appartennent au type 1 A 12; selon la morphologie des bords de la partie proximale et du
chas on dece le trois sous-types - 1 A 12 a 1 - a3 (tableau no. 1 ).
Les matieres premieres utilises pour la fabrication des aiguilles ă chas de
Trestiana sont les os longs de mammiteres (probablement les metapodes) de ovi-caprins
(trois exemplaires) et de bovine ( 1 3 exemplaires) - tableau no. 3 et hystogramme no. 1 .
Trois complexes ont livre entre deux et cinq objets, parfois appartennant aux sous
types differents
tableau no. 2 et hystogramme no. 5. Panni les parametres
morphologiques et morphometriques des aiguilles ă chas de Trestiana on remarque la
longueur (deux classes: 1 20- 140 mm et cea 1 00 mm) et les gros diametres; il s'agit
d'objets robustes, probablement aptes ă coudre des solides souples epais (peaux de bovine
et d'ovi-caprins, materiels textiles comme tissues de laîne). Etant donne le haut degre de
fragmentation de l 'effectif, les indices calcules n'ont que signification constatative.
La plupart des aiguil les ont le profil droit, tandis que deux sont legennent
courbes (un par fa�;onnage, TRS/1 3 1 ; un par les constrictions du support anatomique 
metapode d'ovi-caprins, TRS/1 35) - tableau no. 5 et hystogrammes no. 6- 1 O. La
majorite des aiguilles presentent: • ED fracturee concave; • PD avec les bords droites
convergents et convexes convergents; • PP avec les bords convexes divergents; • le
contour de I'EP droit et convexe. D'apres sa longueur (moins de moitie par rapport ă
celle de TRS/1 3 1 qui est tres proche typologiquement - et la morphologie de la -PD),
TRS/11 5 semble etre un objet repare (reaffute). La morphologie des sections est
variable selon differentes parties des aiguilles: circulaire; ovalare; polygonale;
rectangulaire; faces convexes-concaves, bords droites; faces convexes-concaves, bords
convexes (fig. 1 0). Six objets ont conserve le chas; leur fonne en plan est circulaire,
ovalare (un cas chaque) et al longe biconvexe ou biogivale (quatre cas).
Le schema technique de fabrication des aiguil les ă chas neolithiques de
Trestiana inclut quatre grandes etapes, bien connues dans le cas d'objets
paleol ithiques aussi (fig. I l A) .
Le debitage ne dispose pas d'indices directes, etant donne l'absence des blocs ou
fragments de matiere premiere en stades primaires de modification volumetrique; on
peut admettre que les aiguilles ont ete fabrique a partir des fragments des os longs
obtenues par fracturation/eclatement par percussion lancee directe ou sur baguettes
resultant par fracturation/enlevement par percussion lancee indirecte, rainurage ou
abrasion en surface; les epiphises ont ete detachees par eclatement/percussion directe
Iancee, sciage transversal ou abrasion lineaire (ă la ficelle). Toutes cettes procedees
caracterisent le debitage longitudinal et transversal des matieres dures animales dans le
-
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contexte paleotechnologique du site de Trestiana (voir, par exemple, Ia "chaîne
operatoire" de la fabrication des cuil lers-spatules), ainsi que celui d'autres sites du
Neol ithique ancien de Roumanie et d'Europe Centrale/de Sud-Est (ou d'ailleur).
La premiere etape du fa�onnage (fa�onnage des supports) comprend toutes Ies
operations consistant ă modifier la forme du support, qui acquise sa forme generale et
certains attributs morphologiquement marquants (perforations etc.). La plupart des
aiguilles ă chas de Trestiana ont ete fa�onnes integralement; exceptions sont les
exemplaires pris sur metapodes de ovi-caprins, qui gardent sur Ia face inferieure de la PP
des portions de la face anatomique (inteme/medulaire). Les traces de fa�onnage preservees
sur les objets etudies permettent de deceler l'abrasion (axiale et oblique) sur support rigide
fixe (meu le dormant) et le raclage axial. L'amenagement par amincissement de Ia P P en vue
de percement du chas est fait par abrasion oblique (voir TRS/1 3 1 ).
Les traces de percement du chas, ainsi q ue celles de fa�onnage des bords de la
PP - centrage du chas - superposent les stigmates d'amenagement des faces de la PP, ce
qui prouve clairement la succession des operations (voir le meme TRS/1 3 1 ). Les chas
om ete amenages par percement transversal ă la PP, en appliquant les procedees :
rotation circulaire uni laterale ă aide du foret (ă archet?) - TRS/1 30; sur une des faces on
observe les traces d'un rainure d'attaque; l'approfondissement axiale bilaterale d'une
rainure (burinage, rainurage) et enlargissement par rotation alternative - TRS/1 .36; la
rainure est plus ample sur la face inferieure (concave); l 'approfondissement axiale
bi laterale d'une rainure (burinage, rainurage) - TRS/1 3 1 -32, 35; TRSIII 5. Le choix
technique des solutions du percement ă determine la morphologie des chas.
Le fa�onnage de finition a pour but de centrer le chas et de donner au corp de
l'aiguille sa forme definitive; dans le cas du lot d'objets de Trestiana on peut observer
les traces de cette etape sur TRS/1 3 1 , qui conserve sur les bords de la PP Ies str ies
d'abrasion oblique et superposent les stigmates semblables des faces . I l est probable que
le fa�onnage de finition a ete aplique par raclage axiale aussi (TRS/1 30, 32), mais les
traces specifiques sont estompees ou efacees par util isation . On peut aussi envisager
l 'ex istence de la demiere etape de fabrication des aiguilles de Trestiana (la finition par
pol issage ou faible raclage axial), mais les stigmats correspondants ne sont pas
decelables d'une maniere irefutable â cause de l ' usage intense.
On evoque plusieurs analogies des aiguilles de Trestiana dans ! ' Europe et le
Proche Orient - voir la bibl iographie; â cette occasion on constate la dispersion des
decouvertes et Ies faibles effectifs en provenance de chaque site. La seule exception
enregistree par nous ă travers le depou il lement de la bibl iographie est le lot d'aiguil les
de Mureybet, Syrie (Cauvin, Stordeur 1 978), tres proche dans plusieurs egards de celui
de Trestiana; on confirme ainsi partiel lement les constatations de D. Stordeur dans le
sens que le percement par approfondissement d'une rainure est apll ique sur metapodes
de petites erbivores, mais non d'une maniere preferentielle/exclusive; ă Trestiana en
trois cas Ies chas des aiguilles sur os Iongs de grandes erbivores (bovins) ont ete
nmenages par Ia meme technique.
·
Les stigmates d'utilisation des aiguilles de Trestiana sont: modification de
!'aspect des surfaces (lustre intense sur Ies PD et PD; micropolis d' usure); modification
de forme - emoussement des aretes ă l'interieur et au bords du chas, ă cause du
frottement du I ien; fractures d'usure uniques (4) et doubles ( 1 2) produites par tlexion,
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impact et traction au niveau de la E D, PD, PM, PP, chas - voir fig. 1 3- 1 4 . La majorite
absolute des fractures est localisee sur la moitie distale des objets; les chas sont
tractures en proportion de 50%. Etant donne la solidite des aiguilles etudies et le
lustrage intense, ainsi que la fracturation frequente des ustensiles on peut admettre que
le percement du materiei a coudre ne c'etait fait pas prealablement, a l'aide d'un pointe
quelconque; d'autre part, on ne peut pas eliminer cette solution banale, qui facilite
l'operation d'assembler des materiels epais. Parmi les pieces de Trestiana se trouve une
seule avoir subi le reparation (TRS/1 1 5), respectivement le reamenagement/reafffitage
de la partie active par abrasion axiale (probable).
Le contexte de la decouverte des aiguilles de Trestiaria (exclusivement dans les
logements de type huttes), ainsi que leur association avec d'autres artefacts sur matieres
dures animales indiquent leur contexte d'utilisation, stockage et abandon banal,
domestique; on ne dispose pas d'indices de fabrication specialisee de cette categorie
d'objets. Le complexe C/L3 a livre 25 objets sur matieres dures animales, dont 1 2 sont
pointes diverses et 5 sont aiguilles ă chas; dans cette situation on peut envisager
l 'hypothese de la complementarite fonctionnelle de certains artefacts en os, deja
discutee - pointes pour percement prealable du materiei et aiguilles a coudre.
Le lot d'aiguilles â chas de Trestiana est important par son grand effectif et pour
l'analyse paleotechnologique exhaustive qu' il a permis en conditions optimales; les
precisions regardent les etapes de la "chaîne operatoire", les procedees de percement,
l'usure fonctionnelle et l'utilisation se constituent en necesaires elements de reference
pour achever l'etude de cette categorie d'artefacts de !'Europe prehistorique. Toute a la
fois, on a. essaye d'integrer les decouvertes de I' IMDA prehistorique de Roumanie dans
le contexte actuel de la recherche du domaine.
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1 TRS/1 35; 2 TRS/1 3 1 ; 3 TRS/1 32; 4 TRS/1 30.
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extremite proxima le; 1 calibre distal (diametre au 1 O mm de I' ED); 2
diametre de la PD; 3 diametre de la PM ; 4 diametre de la PP; 5 diametre de la
PP au niveau du chas. B Parametres morphometriques du chas: 1 diametre
externe maximum; 2 diametre interne maximum; 3 diametre externe minimum;
4 diametre interne minimum; 5 longueur EP - chas (debut du jour).
Trestiana - aiguilles â chas: parametres <Je la morphologie: A Extremite
distale: 1 3 fracturees; 4 entiere. B Extremite proximale: 1 semi-circulaire;
2 convexe; 3 rectiligne orizontale; 4 rectiligne oblique. C Les bords: 1 droites
paralleles; 2 droites convergents; 3 droites divergents; 4 convexes
convergents; 5 convexes divergents.
Trestiana - aiguilles â chas: A Morphologie des sections: 1 circulaire; 2
ovalare; 3 polygonale; 4 rectangulaire; 5 faces convexes-concaves, bords
droites; 6 faces convexes-concaves, bords convexes. B Morphologie du chas:
1 circulaire; 2 ovalare; 3 allonge biconvexe ou biogivale.
Trestiana - aiguilles â chas: A "Chaîne operatoire" de la fabrication proposition de reconstitution (1-2 debitage; 3--{; fa�onnage et percement du
chas). B 1 "Chaîne operatoire" de la fabrication des pointes sur baguette
(d'apres Camps-Fabrer, 1 975, fig. 2 C); 2 "Chaîne operatoire" de la
fabrication experimentale des pointes sur baguette (d'apres Newcomer, 1 977,
p. 295, fig. 2).
Trestiana - aiguilles â chas: A "Chaîne operatoire" d u percement d u chas 
proposition de reconstitution: 1 approfondissement d'une rainure; 2
approfondissement d'une rainure et rotation alternative; 3 rotation circulaire.
B "Chaîne operatoire" du percement du chas et du fa�onnage de finition par
raclage axial et abrasion longitudinal (d'apres Camps-Fabrer, 1 975, fig. 2 A8). C Fa�onnage de finition par raclage axial (d'apres Stordeur-Yedid, 1 979,
p·. 1 3 1 , fig. 24).
Trestiana - aiguilles â chas: proposition de reconstitution du mode
d'utilisation de l'aiguille â chas et localisation des fractures d'usure
fonctionnelle.
Trestiana - aiguilles â chas: localisation et distribution des fractures d'usure
fonctionnelle par nombre d'objets.
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MATERIALUL ARHEOZOOLO{iiC DIN AŞEZAREA
HALLSTATTIANĂ DE LA DOCHIA-"SĂRĂŢICA",
COM. CiiROV, JVD. NEAMŢ
de Sergiu Haimovici
şi Cristina Creţu
Aşezarea hallstattiană din punctul, " Sărăţica" se găseşte situată la nord-est de
satul Dochia, aproape de drumul către Băluşeşti. Zona respectivă face parte din dealurile
precarpatice care, spre vest, coboară către Depresiunea Cracăului, altitudinea medie
fiind puţin peste 400 m. Î n dreapta sitului se găseşte un pârâu - Văleni - ce se varsă în
Câlneş, care curge oarecum paralel cu Cracăul şi ajunge în Bistriţa mai la sud decât
acesta. Actualmente, întreaga zonă apare cu totul deschisă, oferind un peisaj antropizat
alcătuit din culturi agricole (în sens larg), cât şi din paj işti secundare mezofiJe; mult
către est se găseşte însă o zonă împădurită cu stejar penduculat, iar pe înălţimi chiar de
gorunete. Ca toponimice ce interesează. în cadrul ei gasim o porţiune cu numele de
Pădurea Bouru, iar ceva mai la sud un deal cu denumirea de Dumbrava. Pedologic,
soiurile din jurul aşezării sunt de tip silvestru, deci subfosile, aratând ca pe vremuri zona
era acoperita de stejărişuri. adică padure de tip dumbrava.
Materialul arheozoologic provine din săpăturile executate de lect. univ. N .
Bolohan, care ne-a oferit aceste resturi spre studiu. fapt pentru care î i mu lţumim. El a
fost colectat pe nivele ale primei epoci a fierului, astfel: mai întâi s-au adunat separat
resturile osoase care au fost găsite în afara nivelelor, în pământul aruncat, apoi s-au
separat resturile arheozoologice pe nivele. S-au reperat: nivelul 1, cel mai nou, din
Hallstatt-ul superior, nivelul Il, din Hallstatt-ul mijlociu, nivelul I I I , cel mai vechi, din
Hallstatt-ul inferior. Acest nivel I I I s-a subîmpărţit astfel: nivelul I I I propriu-zis, notat
cu I I I a, iar pe de altă parte două zone (complexe) diferite în "apropiere de vatră" , notată
cu I I I b, şi " lentila cu cenuşă" , notată cu I I I c.
Materialul a fost determinat pe grupe şi specii, efectuându-se un studiu
morfoscopic şi biometrico-statistic, luând în consideraţie mai întâi cele şapte formaţiuni
arătate mai sus şi apoi a fost sumat pe grupe şi specii, fiind considerat ca un tot. Dintr
un număr de aproape 300 de resturi osoase am reuşit să determinăm un număr de 2 3 1 de
fragmente (77%), celelalte resturi - toate aparţinând doar mamiferelor - fiind alcătuite
din fragmente foarte mici, cu totul nesemnificative.
Cele 23 1 de resturi se repartizează la două grupe de vertebrale. Pe de o parte,
două oase aparţin păsărilor, respectiv unei speci i sălbatice, de mărime mijlocie, de la
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eate provine un fragment cu epifiza inferioarli a unui tibiotars secţionat transversal şi un
metacarp trei intreg de la o specie pe care nu am reuşit sli o identificlim. Pe de altă parte,
229 de fragmente de oase ap�rţin mamiferelor şi se repartizează la 1 1 specii diferite,
dupli cum urmează: Bos laurus (taurine), Sus scrofa domeslicus (porcine), Ovis aries
(ovine), Capra hircus (caprine), ce alclituiesc impreunli gruparea zootehnicli a
ovicaprinelor, Equus caballus (calul), Asinus domeslicus (asinul), Canis familiaris
(câinele), Lepus europaeus (iepurele), Sus scrofa ferus (mistreţul), Cervus e/aphus
(cerbul roşu), Capreofus· capreolus (clipriorul); primele şapte sunt domestice şi doar
următoarele patru reprezintă mamifere sălbatice.
De la inceput trebuie să punem problema dacă materialul osos, aparţinând
fiecărei specii, trebuie studiat ca un tot sau trebuie abordat in corelaţie cu n ivelele şi
complexele mai sus arătate (tabel 1), să precizăm in ce măsură frecvenţele specifice
rezultate pe nivel .sau complex pot fi luate in consideraţie ca fiind reale sau dacă, având
in vedere numărul 111 i c de resturi, au un caracter aleatoriu, cel puţin pentru unele specii
şi nivele. Materialul din nivelul 1 şi mai ales cel din nivelul III b (care de fapt alături de
III c - ce are şi el o cantitate de resturi destul de nesatisflicătoare - reprezintă, in
principiu, subunitliţi ale unei aceleiaşi unităţi de bază - I I I a - toate având drept criteriu
o aceeaşi stratigrafie) este intr-adevăr in cantitate foarte mică, încât unele specii cu o
reprezentare mai slabă lipsesc (este normal să fie aşa) tocmai datorită acestui fapt. Pe de
altă parte, Bos laurus, care este cel mai frecvent, chiar acolo unde numărul de resturi
este mic, îşi păstrează constant, aproape peste tot, aceeaşi frecvenţă, in jur de 30%,
fenomen care demonstrează eli atunci când resturile unei specii sunt mai multe, dau o
frecvenţă mai aproape de real a lor. l ată de ce am considerat că este just, de a lua fiecare
specie ·ca un tot, neţinând cont, aşadar, cu totul de stratigrafie şi de subunităţi "lle ei, '
pentru a elimina, pe cât posibil, caracterul aleatoriu. Acolo unde se vor surprinde
particularitliţi evidente vom recurge, considerând repartiţiile clar exprimate, conform
tabelului 1, la sesizarea lor, încercând să expliclim unele dintre frecvenţe cât şi apariţia
sau lipsa unor specii. De altfel, la eventuala evidenţiere a unor particularităţi
morfobiometrice ale unor specii cât şi la criteriile de stabi lire a numărului de indivizi
prezumaţi se va lua in consideraţie şi factorul stratigrafic.
*

Ţinând cont de aceste particularităţi metodologice, să urmărim acum,
caracteristicile fieclirei specii in parte, in ordinea in care sunt trecute in tabele.
Pe primul loc ca frecvenţă, atât ca fragmente, cât şi ca număr de indivizi
prezumaţi, se găsesc taurinele, care reprezintă totodatll şi specia considerată ca având
masa cea mai mare.
Considerând că specia are frecventa ct:a mai înaltă şi urmărind tabelul I I , se
constată eli aproape toate segmentele osoase, care ar forma schiţa unui schelet de
mamifer, se găsesc în cadrul materialului atribuit taurinelor. Acest lucru ne indică clar
eli suntem in- faţa unor resturi menajere, asupra cllrora, în vechime, locuitorii din
aşezarea de la "Slirliţica" nu au flicut selecţie inainte de a le abandona.
Î n lipsa unor resturi de axe comulare, cât şi a unor pllrţi semnificative de
neurocraniu, nu suntem in măsură să stabilim tipul morfologic al acestor taurine. De
asemenea, faptul că nu există oase lungi intregi ale stilo şi zeugopodului, cât şi
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metapodale complete, ne pune în imposibilitatea de a stabili prin coeficienţi înălţimea la
greablin şi a cunoaşte exact talia lor. S-au executat câteva măsurători reprezentând mai
ales llirgimi, cât şi pe oase ale bazipodului şi falangelor. Tot ce putem spune este faptul
eli taurinele de la "Slirliţica" erau, în medie, de talie mică spre mij locie. De asemenea,
nu putem da nici o relaţie cu privire la raportul dintre sexe, dacă existau sau nu castraţi,
eventual variaţii legate de sex etc. Singurul lucru concret care se poate stabili este
momentul sacrificării; nu se tăia probabil tineretul ci doar adulţii, vârful curbei fi ind
însă in plin optim economic (5-7 ani).
Urmează porcinele, la care s-ar putea ca numărul de indivizi sli fie uşor mai
mare, întrucât s-a luat in vedere, plasarea pe nivele. Nici la ele nu s-a putut stabili, din
aceleaşi considerente ca şi pentru taurine, talia sau detalii despre sex ralio la maturi,
dimorfism sexual ş.a. După puţinele măsurători putem doar afirma eli porcul era de
mărime medie, către mare, dar că avea încă din plin caractere de primitivitate. in ceea ce
priveşte vârsta de sacrificare, cu un vârf al ei la doi ani şi cu existenta unor maturi de
peste 4-5 ani (vieri şi scroafe matcă, probabil), este tipică pentru porcinele vechi, cu
totul neameliorate, tipul lor fiind cu o creştere lentă ("rasă" tardivă).
Ovicaprinele s-ar plasa după porcine, dar - oricum - ele sunt de talie şi masă
mică in raport cu primele două specii. Poate şi la ele numărul de indivizi prezumat este
oarecum exagerat ca şi pentru porcine. Se ştie că pentru o serie de segmente osoase, mai
ales când sunt fragmentare, d iagnoza diferenţială intre genuri este foarte dificilă, iar la
maxilare şi mai ales dinti izolaţi, cu totul imposibilă. Se remarcă existenţa ambelor
genuri (vezi şi tabelul 2 cu măsurători, "ovicaprinele" reprezentând acele resturi
mllsurabile pentru care nu s-a putut stabili genul), Ovis fiind, ca de obicei, probabil mai
frecvent decât Capra. În lipsa coarnelor, nu s-au putut da caractere tipologice, nici
pentru ovine şi nici pentru caprine. Talia pare a fi medie spre mare, poate doar pentru
ovine. Ca vârstă de sacri ficare situaţia se aseamănă cu cea de la taurine.
Urmează ca frecvenţă calul, destul de jos in raport cu primele trei, dar trebuie
remarcată talia sa mare. Oricum, frecvenţa calului la "Slirliţica" trebuie considerată
destul de înaltă, arlitând clar că in Hallstatt el juca un rol insemnat.
Materialul osos provenit de la cal este destul de fragmentat, asemănător cu acel
al celorlalte trei specii tratate anterior. Din păcate, nu existll resturi de craniu, dar găsim
câţiva dinti jugali, care - de asemenea - sunt importanţi pentru stabilirea de
caracteristici morfologice la această specie. Pentru un premolar de lapte şi alţi doi
molari definitivi, putem afirma că există caractere cabaline evidente, poate la dintele de
lapte cu un protocon nu prea bine definit, dar totodată destul de scurt; de asemenea, cei
doi dinţi definitivi poartă imediat sub suprafata de ocluziune două rânduri de ingroşări
(vlirci) caracteristice, se pare. celor de tip oriental. Puţinele măsurători par a pune in
evidenţă existenta unor cai mai mari (poate mai inalti) şi a altora mai scunzi. Tabelul 5,
cu vârste de sacrificare, arată că erau tăiaţi (!) şi cai tineri sau abia adulţi, alături de
existenta altora cu dentiţie deja bine erodată.
Asinul este prezent doar cu un rest şi anume un fragment de metacarp, drept cu
epifiza sa superioară. S-au executat următoarele mlisurlltori: lărgimea epifizei superioare
39 mm, iar diametru! antero-posterior 20 mm, arătând un individ relativ masiv. Osul
are caractere stenonniene moştenite de asinieni şi anume suprafaţa pentru unciform este
mai scurtă in partea anterioară. iar tuberul anterior relativ şters.
=

=
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Din câte ştim, ca vârstă cronologică; s-a constatat prezenţa acestei specii pe
teritoriul României doar în materialul arheozoologic provenit de la Histria, din perioada
datată 5 1 O - 490 î.Hr., unde într-un turnul (notat cu M. XII) au fost descoperite laolaltă
resturi de oameni, de cai şi de asini, aceştia din urmă fiind depuşi ca ofrande 1
Asinul începe să devină ceva mai comun abia în Latene-ul târziu, găsindu-se
totuşi foarte rar în cadrul resturilor menajere din aşezări situate doar în sudul tării, sub
latitudinea de 44,5°2 Se ştie că asinul este un ecvideu termofil, avându-şi strămoşii
sălbatici în Africa magrebiană, nubiană şi somaleză, deci la !atitudini mult mai joase, de
unde, domesticit fiind, s-a răspândit în întreaga zonă mediteraneană, apoi adus şi în
nordul Peninsulei Balcanice, cât şi la Pontul Euxin de către coloniştii greci. Nu se găsea
însă în perioadele mai vechi ale colonizării, pe litoralul nordic al Mării Negre, nici chiar
în Crimeea, după cum ne relatează Herodot, când descrie războiul lui Darius cu sciţii
(5 1 4 î.H r.), acest popor de călăreţi necunoscând încă măgarul 3 Alţi scriitori antici arată
că acest animal termofil nu putea rezista la iernile grele din sudul Ucrainei de astăzi4
Prezenţa sa la "Sărăţica", în nivelul inferior hallstattian, este importantă, acest sit
găsindu-se departe de zona mediteraneană şi la nord de regiunea unde era de fapt puţin
cunoscut chiar şi în antichitate. Este evident că asinul, al cărui rest a fost decelat de noi,
nu putea aparţine unui exemplar autohton.
Câinele, socotit ca specie fliră importanţă economică, are la "Sărăţica" o
frecvenţă destul de înaltă (asemănătoare cu a calului). Resturile sale sunt foarte
fragmentare, încât s-au putut face foarte puţine măsurători; doar o falangă 1 este
completă. Unele resturi sunt relativ semnificative, mai ales fragmente ale craniului
neural. Astfel, somatoscopic, putem spune că existau câini mici, de talie medie şi chiar
relativ mari, deci foarte diversificaţi ca mărime. După eroziunea carnasierei se constată
că doi indivizi erau destul de bătrâni.
Să ne oprim acum mai pe larg şi la speciile sălbatice existente la " Sărăţica" .
care sunt importante prin două aspecte cu totul diferite: mai întâi au valoare
economică, apoi, cunoscându-le etoecologia, putem desluşi şi caracteristicile
ambientului aşezării hallstattiene.
Iepurele este reprezentat printr-un fragment de humerus, de la un matur, a cărui
epifiză inferioară are 1 2 mm lărgime. Acest animal are o eurioecie nu chiar aşa de
puternică, dar este răspândit "de la munte la mare" fiind de aceea considerat o specie
tipică a locurilor deschise, care au şi ceva tufişuri sau ierburi şi buruieni înalte.
Mistreţul, strămoşul porcului domestic, se poate deosebi de acesta, în mare, doar
metric, deci prin dimensiuni mai mari, fi ind totodată şi mai masiv, dar apropiat ca
morfologie faţă de tipurile primitive de porcine. La "Sărăţica" este reprezentat prin două
Alexandra Bolomey, Materialele paleofmmistice de la Histria, în StCerAnt, 2. 1 965, p. 1 79.
1 80; Ibidem, in flistria, I l , Bucureşti, 1 966, p. 387-396.
: S. Haimovici, Date privind resturile de animale descoperite in aşezarea getică de la Zimnicea.
in ASUl, s. I l , biologic. X V I I I, 1 , 1 972, p. 20 1 : ldem, Creşterea animalelor la getcrdaci
(sec. IV ante - sec. 1 post Chr.) din Moldova şi Muntenia, în TD. V I I I, p. 1 5 1 .
3 1-lerodot, Istorii, cartea IV, cap. XXVIII şi CXXIX.
4

V.l.

Tzalkin. DomaJnie i dikie jivotnie severnoKO Pric'ernomorje
.\11;1. 53. 1 960. p. 49. 50.

www.cimec.ro

v

epohy rannego je le:::a . in

Materialul a rheozoologic de la Dochia-"Sllrăţica "

407

resturi de craniu neural, aparţinând la doi indivizi diferiţi, maturi şi o diafiză masivă de
femur, provenind de la un exemplar tânăr. S-ar putea ca falanga 1, trecută la porcine să
aparţină de fapt unei femeie gracile de mistreţ.
Cerbu l, cu cele mai mu lte fragmente între mam iferele sălbatice, este concomitent
şi cu talia cea mai mare, masculul mai ales întrecând ca greutate vierul de m istreţ. În
materialul studiat de noi, resturile sunt foarte fragmentare, încât doar puţine au putut fi
măsurate: o epifiză inferioară de tibie secţionată sagital şi o falangă I I I ; mai mult
somatoscopic se constată un tip mare. observându-se şi existenţa dimorfismului sexual.
Se pare că toţi indivizii erau maturi.
Căpriorul este relativ bogat reprezentat, existând patru resturi de maxilare
inferioare, din păcate fără dentiţie; şi la el se pare că întregul material provine de la maturi.
Cele trei speci i de artiodactile: mistreţul, cerbul şi căpriorul sunt, după cum am
spus mai sus, stenoece. Într-adevăr, ele se aşează în gruparea ecologică "de pădure"
Mistreţul şi cerbul frecventează pădurile de foioase (rar cele de con ifere), dar sunt
caracteristice mai ales masivelor forestiere mari, neumblate, cu arbori bătrâni; căpriorul
devenit oarecum antropofi l, are ca biotop margini de pădure, cu locuri deschise cu mult
arbore!, l iziere de copaci, actualmente chiar şi amenajări horticole.
În final este necesar să ne oprim asupra unei probleme, cea a afecţiunilor
dentoosoase, care atingeau pe vremuri, ca şi astăzi, mamiferele şi n u numai. N u am pus
în evidenţă afecţiuni osoase marcate puternic, neexistând, de asemenea, nici o fractură
consol idată în mod natural; apar rar la corpuri vertebrale, mai ales la taurine, uşoare
exostoze, una mai puternică fi ind caracteristică la un centrotars al aceleiaşi speci i . În
sch imb, unele maxilare cu dinţi prezintă paradontoze marginale, cele mai puternice fi ind
observate la porcine. Astfel, la un maxi lar superior de la un individ relativ tânăr (cea. 2
ani), P4 definitiv, abia aj uns la nivel, cât şi M 1 au rădăcinile putern ic dezgol ite; la alt
individ, de data aceasta, la maxilarul inferior, cu vârsta de cel mult 4 ani, M2 şi partea
anterioară a lui M3 au, de asemenea, rădăcinile bine vizibile, iar M 1 este l ipsă, marginea
alveolei fiind foarte zimţată.

După ce am considerat frecvenţele şi caracteristicile morfologice, biometrice, am
stabilit vârstele de sacrificare, am tăcut unele referiri la răspândirea speci i lor, ne oprim
asupra unor concluzii şi date de ordin economic, social, cultual etc. ale activităţilor
zilnice din aşezarea de la "Sărăţica", aşa cum reies ele pe baza celor arătate mai sus.
De Ia început trebuie să arătăm, conform materialului arheozoologic, care este
totuşi în cantitate relativ m ică, că diverse ocupaţii cu caracter arhaic nu mai erau
practicate de locuitorii din aşezare, deşi ambientul din jurul acesteia era propice pentru
ca ele să fie funcţionabi le. Ar fi vorba de cules, fie de nevertebrate, fie de vertebrale
mici (nemamifere, în special), sau chiar de pescuit; dat fi ind faptul că s-au găsit resturi
aviene, putem spune, totuşi. că locuitorii practicau prinderealvânarea acestor păsări.
Oricum, toate aceste ocupaţii aveau un caracter cel mult sporad ic şi nu trebuie să fie
luate în consideraţie când se c ircumscrie economia comunităţi lor de la "Sărăţica"
O ocupaţie de prim ordin, poate chiar de bază, întrecând ca pondere agricultura,
l uată ch iar în sensul ei cel mai larg, era creşterea animalelor.
Pe primul loc se situează taurinele, având în vedere atât frecvenţa cât şi tal ia;
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totuşi frecvenţa nu este chiar atât de înaltă, ca în multe alte aşezări, ele reprezentând
doar o treime, prin resturi şi ceva peste o cincime în indivizi - considerând suma
resturilor speciilor. Se ştie că taurinele sunt polivalente, dar niciodată analiza
morfologică şi biometrică nu ne aduce vreo precizare în acest sens. Doar vârsta de
sacrificare ne arată o economie bine aşezată, neoportunistă, dirijată cu grijă - se
prezerva tineretul şi aveau posibilitatea de a tăia maturii în plin optim economic.
Frecvenţa şi talia arată că proteinele animale, vitale pentru societatea umană, erau
asigurate în jur de 40% de către tauri ne.
Porcinele se găsesc pe locul al doilea şi ca frecvenţă, dar şi - oarecum - prin
talie. Fiind monovalente (asigurând însă pe lângă carne şi multă grăsime) am putea
considera că aduceau cam 20% din proteine.
Ovicaprinele, urmând ca frecventă, sunt - ca şi taurinele - sub alt aspect.
polivalente, dar şi pentru ele nu putem aduce nici o precizare. Trebuie însă specificate,
având un caracter aparte, ovinele, care produceau şi lână, fără de care, la !atitudinile
noastre, omul evoluat nu s-ar descurca în anotimpul rece (având la dispoziţie doar fibre
vegetale); ea putea fi folosită ca atare (cojoace), dar şi prelucrată prin tors şi batere.
Cantitatea de proteine furnizată era sub 1 0%, iar laptele de oaie reprezintă şi el ceva,
mai ales că putea fi "condensat" sub formă de caş, foarte folositor în anotimpul rece.
Calul avea şi el utilităti multiple - iarăşi greu de stabi lit; exista o largă variaţie a
taliei, sau se găseau deja două tipuri distincte de cai? - lucru deocamdată neclar.
Oricum, era folosit în alimentaţie, dând în jur de 1 5% din proteine. O arată existenta
între resturi a segmentelor bine îmbrăcate în carne, două oase cu urmă de arsură, tipul
de ruptură a segmentelor.
O altă ocupaţie foarte bine circumscrisă, după cum rezultă din resturile de
mamifere sălbatice găsite în materialul arheozoologic, este vânătoarea celor trei specii
de artiodactile (iepurele este un vânat întâmplător), dintre care două sunt de talie destul
de mare, iar un căprior face ceva mai puţin decât o oaie; oricum. ele dădeau o cotă ce
trecea bine de 1 0% din proteinele necesare alimentatiei umane.
Trebuie să remarcăm că toate mamiferele, după sacrificare, deci în subsidiar,
dădeau şi o serie de subproduse: coarne de tip gol şi plin (este interesant de semnalat
că nu am găsit nici resturi oricât de mici de coarne de tip gol şi nici de la cervidee),
oase, dar şi dinţi, piele şi /sau blană, ligamente şi tendoane, organe interne cavitare
(intestine, vezică urinară), alte organe şi formaţii folosite în aşa zisa medicină
populară şi a surorii ei, magia etc.
Cornul şi osul reprezintă materia primă pentru obiecte şi unelte: dintre cele 2 1 9
resturi determinate, 1 O (9,36%) au urme de manipulare umană pentru a fi folosite ca
atare (în afară de eventuale urme date de unelte ascuţite legate de tranşarea
animalului): găuri, tăieturi (unele frânte, greşit executate), cioplituri, toate
determinabile; sunt apoi zeci de ciopl ituri cu totul nedeterminabile, rezultate tocmai
din prelucrarea osului, deci frânturi voite.
Î n ceea ce priveşte urmele lăsate de uneltele cu care s-a făcut tranşarea cât şi
dezosarea, acestea sunt putine şi nesemnificative, în măsura în care nu avem
posibilitatea de a stabili exact tipul uneltei. Nu am găsit resturi care să aibă pe ele urme
de roadere (om sau diverse animale).
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Material1 din afara
nive!lelor

ragmen te
osoase
Bos taurus
1
Sus scrofa domesticus
Ovicaprinae
(Ovis et Capra)
Equus caballus
1
Asinus domesticus
Canis familiaris
Lepus europaeus
Sus scrofa ferus
Cervus elaQ_hus
CBQ_reolus' capreolus
Total fragmente

%

21
14
12
7
5

1
1

1
1

•

2

3

4

5

6

7

Nivelul 1

Nivelul 11
mediu

Nivelul III
Inferior

Nivelul III
inferior
b

Nivelul III
inferior

Nivelul III
inferior

�

Nr.

1 9 • 35

3

33,38
22,58
1 1 .29

5 1 31 ,25 1 1 8 1 33,33 1 1 6 1 28,57 : 2 1 28,57 : 1 2 1 33,33 : 30 1 30,92 1
5
21 ,42 i
-----,
21 ,42 :

6.25

2

27, 1 0

-

-

-

-

.

'

1 ,79 i 1 1 1 ,85
4 1 7,40 3 5,35 1 1 1 6,25 3 1 5,55 2 3,57 ! 16
·5
54
56
6,98
5,15
23,58
57,74

i

3
6.25

62

9.25 1 5 1 1 0.71 .
• 1 1 1 ,79 i
5,55 1 4 1 7,1 4 1

-

8.06
1 ,61
3,22

5

-

a = n ivelul al I I I- lea fără componentele b şi c
b = fragmente osteologice situate în apropierea vetrei
c = fragmente osteologice aflate in lentila de cenuşă
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Tabelul li. " SAră ica" : frecven\a resturilor osoase: fragmente şi indivizi
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-

2

4

5

6

3

-

-
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-
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Tabelul III. " Sărăţica": raportul dintre mamiferele domestice şi cele sălbatice
-

Gruparea

Fragmente Indivizi prezumaij
Nr.

%

Nr.

Mamifere domestice 205 69,51 46
Mamifere sălbatice 24 1 0,49 1 1
229
Total
57
-
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Tabel nr. 1

.Sără�ca·: măsurători la taurine, porcine şi cabaline (in mm.)
IJinensUi /

Segm. osos
Maxilar

Specie

Wlg. moi.

superior
lulg. M"'
Wlg. mol.
Maxiar i1ferior
lulg. M"
l l..J.q. cap. ar1ic.
1 I..!Jng. supr artic.
Omoplat
1 l.ărg. supt" ar1ic.
.

lbnerus

.

IL..ărg. m. Qăl

Var.

49
53

73

.

Coxal
T1Jie

1 LAig. supr. art. lnf.

Aslragal
Meta1ars

Melapodale

2
LArg. supt". rad.
1
Diam. acetabUar
1
L.ărg. epif. ilf.
LArg. supr. artic. 1
ilf.

Diam. a. p.

Wng. max.
LArg. b"odl. ilf.

Diam. a. p.
LArg. supr artic.

1
2
2

.

ilf.
1 LArg. d. Q)
l t.Arg. epif. ilf.

.

Diam. a. p.

I L.mg. max.
1 LArg. epif. Q)
Ind. epif. Q)

.

1
7
6

1 LArg. mirt diaf.

7

l lulQ. max.
1 LArg. epif. Q)

2
2
2

Ind. graei.

Falanga li

.

1 LArg. mil. diaf.
Ind. graei.

Falaga III

l lm!J. supr plant.
1 Lărg. supt" planl
.

.

Lărg. supr. artic.

7

2
1
1
1

M

80

41;30
52

3
1
1

55

17 - 22 19,66
38
34

1
1
1

40

1

1
1
1

62

1

64

1

52

65;62

41 ;39

26
34
32

1
1
1
1

40
53 - 58

55,71
27,83

1
1

42
22

21 - 26
36,20-49,05
38;45
24;30
21 ;25

24,14

1

14

24 - 31

l l..ănl. epif. ilf.
Ind. epif. i1f.
Diam. a. p.

Var.

30 - 40 36,33
(33);37
(18);32
23;24
20 - 25 22,83
40
32
32

Diam. a. p.

Falanga l

EqLRJS caballus

Var.
Nr.
M
67;(75)
30 - 36 34,00

34

Diam. a. p.

C.Dius

Nr.
2
5
1
3
2
2
2
6
1
1
1

68

1

Diam. a. p.
1 LArg. epif. ilf.

Sus domesl

M

64
60

1
1
1
1

l t.Arg. epif. lnf.
1 LArg. supr. artic.
1
1 L.ărg. epif. Q)
LArg. supr artic. 1
I Q)
.

RadiJs

Bos Taurus

Nr.

42,21

55,26;55,55

72
27
22
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33,33

75

48

54

39

60
58

51

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

46;51
63,01 ;59,30
35;36
38;41
52,05;47,67
22,24
29,32

2

39,72;37,20

4
4
4

(48) 51

4

46.
34

1
.

73;86

44 - 49

47,00
50,25
42,75

42 -44
85,71 100,00

91 .19

1
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Tabel nr. l
.sara�ca·: masuratori la ovicaprine (Ovis,
n mm.

Capra, "ovicaprinej

&vn. osos
MaDar

i1lerior

HLmeiUS

DimensU1if
Specii
Wlg.

ciinii

�
�moi.
lllni. M.:.
IIArtl. f!Dl. n.

Ovis I CIIllil •
,.. V.. r. VBI. Nr

1

�supr. 1
al1ic.
1
Diam. a p.

IIArll. epr. n.

�supr.
artic.
Diam. a p.

Ttie

lllrG. max.
epif
lArg.
.
I!Ql.
Diam. a p.

Melacalp

Melatals

IL.Arg. eril. ilt.

epif.
DBn.
n.
ril.
�ciaf.
Ind. epif. Sl4J.
Ind. epif. ilf.
Ind. diaf.
Inalt greal:iln
l..ăQ. epif. n.
Diam. a. p.

80

1

35
30

139

1

28

DBn a p. al
epif. n.

1iie

20

CeMJs
elallti.IS
r.. VBI.
1

Cap8lkJs
�
Nr.
VBI.

(33)

l.mg. max.

l.wlg. plnd
IArg.plnd
I.Jrg. �. at
lrilllira

1�

33 ; 34

2
2
2

lJig. epif. Ql.
Fa&lga l lJig. nWI. diaf.

Fa&lga
•

24

1
1

Dmer1sUW
Specie

Se!Jn.

osos

Ind. �

25

1
1

1
1

.

2 (48);52
4 22- 24

36

16 ; (16)
9;8

"O:O ;

2

1

63

1

23

1

24

1

23 52

23

18

1

"O

1

15

17

Tabelul 4.

1 18,70
1 19,42
1 1 0,79
1 680

nWI

�diaf.

V..

1

Tabel nr. 3

sara�·: masuratori la cervidee (in mm.)

.

.

.saratica": mAsuratori la eline (in mm.)

Segm. osos

1

24

1

1

20

2

1

11

20

1 (18);19

DimensiooiiSpecie

L�n�. camasierei
Maxilar superior lArg. camasierei
lung. molari
lung. max.
Falanga 1

Canis familiaris
Nr. Var

l!Arg. �t�.

I IArll. min. diaf.

2
2
1
1

19"20
14:14
22

1

30
13

1

8

Tabel nr. S
.SAra�: virstele de sacrificare la �ile de mamifere domestice
Porcine

Taurine

'l(,

Vârsta

Nr.

1 ,5 - 2 ani
2 - 2,5 ani
2,5 - 3,5 ani
5 - 7 ani
7 - 1 0 ani
Total exemplare

2
o

16,66

2
6
2
12

16,66
50,02
16,66

Vârstă

Nr.

cca. 1 an

3
6
2

cea. 2 ani
6 - 8 ani

Cabaline

Ovicaprine

'l(,

27,28

54,54
1 8. 1 8

Vârsta
cca. 1 an
2 - 3 ani
3 - 4 ani
4 - 5 ani
5 - 7 ani

11
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Nr.
1
3
1

5
1
11

'l(,

9,09
27.28
9.09
45,45

Vârsta

Nr.

cca. 1 ,5 ani
cea. 3,5 ani
Peste 10 ani

1
2
2

9,09
5

'l(,

20,00
40,00
40.00
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Ca un lucru de primă importanţă trebuie s• conchidem că, deşi economia
locuitorilor aşezării a fost relativ destul de infloritoare, nu se executau pe nici o specie
încercări de ameliorare rasială. Tipurile de mamifere domestice aveau caractere cu
totul primitive.
*

În incheiere, este necesar, luând in considerare speciile găsite, frecvenţa lor,
repartiţia lor şi unele caracteristici etoecologice ale acestora, să arătăm pe scurt
particularităţile mediului geografic din jurul aşezării respective.
Astfel, se ştie că in jurul anilor 800-700 i.Hr. se instaurează in Europa ultima
(actuala) fază a Holocenului şi anume cea subatlantică (a fagului). Având in vedere
acest fapt, putem spune că situaţia din Hallstatt era oarecum aceeaşi cu cea actuală din
punct de vedere climatic, numai că activitatea antropică legată şi de creşterea puternică
a indicelui demografic uman a dus la o actiune continuă distructivă a tuturor
caracteristicilor mediului natural prin fenomenul de deforestare. Atunci, pădurea de
stejar (Quercetum mixtum) - dumbrava - era cu mult mai întinsă.
Deşi se practica şi agricultura, zonele deschise erau destul de limitate. Creşterea
animalelor nu se flcea pe pajişti, ci in mediul păduros (animalele nu prea erau ţinute in
stabulaţie), întrucât taurinele şi porcinele, in parte chiar şi ovicaprinele, erau mai
aproape de starea lor naturală in acest mediu.

OBSERVATIONS CONCERNANT LE MATERIEL
ARCHEOZOOLOGIQUEDU SITE HALLSTATTIEN
DE DOCHIA " SĂRĂŢICA" , COM. GIROV, DEP. DE NEAMŢ
Resume

L'etablissement est situe dans la zone col linaire soucarpatique, a l 'est de la
depression de Cracău, ă une altitude d'environ 400 m, actuelement dans une zone
denudee.
On a determine deux restes d'une oiseau, specifiquement incerte et 229
fragments osseux des mammiferes, a savoir: I l especes (voir tableau I l avec leurs
frequence). L'archeologue a distribue les restes en trois niveaux : Hallstatt superieur,
moyen et inferieur, cellui-ci avec trois zones (ta:bleau 1). Nous avons fait un etude
morphoscopique (somatoscopique) et biometrique de chaque espece (tableaux 1 -4 et
aussi le texte); on a etabli aussi le moment du sacrifice des individus appartenant aux
mammiîeres domestiques (tableau 5) et aussi le rapport entre les domestiques et les
sauvages (tableau I II).
On a fait une esquisse des caracteristiques de !'economie des habitants et de
l' importance de l'elevage et de la chasse pour la societe humaine. Nous avons execute
linalement une esquisse sur l'environnement de jadis.
�·
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MATERIALUL FAVNIST IC DIN ASEZAREA
CARPICĂ DE LA HOMICENI-"BENDEASCA"
COM. BÂR(jĂVANI, JVD. NEAMŢ
de Sergiu Haimovici
şi Raluca Kogălniceanu
Aşezarea studiată se găseşte situată puţin spre nord-est de satul Homiceni, chiar
pe malul stâng al pârâului Valea Mare, atluent al Moldovei. Situ! ocupă un deluşor ce
mărgineşte albia majoră a Văii Mari, unde - până nu demult - a existat o zonă
mlăştinoasă, drenată ulterior prin lucrări hidrotehnice, ce au dus la formarea unui iaz.
Altitudinea medic este de aproape 300 m, existând către nord-vest înălţimi ce depăşesc
chiar 400 m. Actualmente, întreaga zonă apare cu totul deschisă, reprezentând un peisaj
tipic antropizat, existând doar clitre sud-est de malul Văii Mari un petec de pădure.
Restul este ocupat de culturi agricole şi de paj işti xeromezofile secundare, populaţia
umană având azi o economie de tip mixt: agricultura (în sens larg) şi creşterea
animalelor. Pedologic, soiurile au preponderent un caracter sub-fosil (soiuri de pădure),
existând, deci, acum nu multă vreme, întinse masive forestiere alcătuite de stejar
pedunculat şi gorunete.
*

M aterialul arheozoologic dat spre studiu de către arheologul Elena Petrişor,
căreia îi mulţumim călduros, provine din locu in�t: şi gropi . Dat fii nd faptul că aşezarea
era situată, în momentul excavărilor, într-un teren mlăştinos. în care se observa cenuşă
rezultată de la locuinţele incendiate, resturile osoase, în marca lor majo ri tate au o
culoare închisă. Menţionăm că am dete rmi nat resturi le pe complexe, dar nu a m
constatat pa rt i cul ar i tă ti demne de luat în seamă.
În ceea ce priveşte caracteristica materialului faunistic luat în considerare,
,

trebuie să spunem că el apare destul de fragmentat, fiind astfel asemănător cu cel din

alte aşezări ce au fost studiate de noi.

Predomină resturile menajere, în cea mai mare parte cele de la "bucătărie"
Alături de acestea există, în mică măsură, unele cioplituri provenite de la executarea
unor obiecte şi unelte de os, rebuturi, sau peste măsură de uzate, pe care le socotim, tot
resturi menajere. Piesele întregi sunt în cantitate relativ mică, reprezentate prin oase
"uscate" , întrutotul neacoperite cu carne. Există, totodată, atât unele resturi de moluşte,
cât şi de la unele mamifere, acestea nefiind legate direct de vreo activitate umană.
Moluştele sunt reprezentate prin şapte resturi de cochilii de gasteropode mari şi
anume genul Helix (melcul de grăd ină), dar şi unul mai mic ca talie, Cepaea. Toate au
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patină, care atestă vechimea lor, dar nu putem şti exact dacă partea lor cărnoasă a fost
folosită în alimentaţie sau dacă ele se găseau în mod natural în pământul de umplutură.
S-au găsit şi cea. 27 de cochilii de gasteropode foarte mici, aparţinând Ia trei specii
diferite, având de asemenea patină; acestea sunt tot terestre, trăiesc în locuri însorite pe
buruieni înalte, dar iarna se înfundă în sol: Î ntrucât au fost descoperite într-o groapă,
este posibil ca acestea să fi fost adunate în anotimpul călduros cu scopul de a fi folosite
la executarea de coliere. Tot moluştelor le aparţin şi două valve, relativ mici (tinere),
aparţinând lamelibranhiatelor din genul Unio folosite ca degresant.
În cadrul resturilor osoase au apărut două piese de Ia aceeaşi pasăre (un coracoid şi
un humerus fragmentar), o specie sălbatică, de talie ceva mai mică decât o găină
"1
"dacică , pe care nu am putut-o preciza. Restul materialului osos provine de la mamifere,
(cea. 700 de fragmente), dintre care am putut determina cu precizie, doar 624 (89%),
restul fiind trecute Ia categoria nedeterminabile. S-au găsit în total zece specii, dintre care
şase domestice şi anume: Bos taurus (taurine), Sus scrofa domesticus (porcine), Ovis aries
et Capra hircus (ambele dând ovicaprinele), Equus caballus (calul), Canis familiaris
(câinele) şi patru sălbatice: Canis lupus (lupul), Sus scrofa ferus (mistreţul), Capreolus
capreolus (căpriorul) şi Cervus e/aphus (cerbul roşu). Aşadar, existau cele mai comune
specii din şeptel, la care se adaugă atât câinele, ce poate fi considerat tlră importanţă
economică directă, cât şi speciile de artiodactile sălbatice .
•

Î n cele ce urmează ne vom ocupa pe larg de studiul fiecăreia din cele zece
spec i i, urmărind toate acele particularităţi ce ar putea interesa atât pe arheozoologi,
cât şi pe arheologi.
Mamiferele domestice.

Consultând tabelul 1 , dar şi 1 2, putem constata că taurinele au frecvenţa cea mai
mare, reprezentând prin fragmente cam jumătate din toate resturile osoase, iar prin
indivizi prezumaţi, 40%. Considerând resturile lui Bos taurus, tocmai ca cel mai
frecvent, se poate constata că pentru această specie sunt reprezentate toate resturile ce
constituie schiţa scheletului mamalian. În vechime nu s-a efectuat de către om o selecţie
specială, el oglindind perfect, nu numai caracteristicile regimului alimentar al
populaţiei, dar oarecum şi faptul că nu avem a face cu un material cu caracteristici
cultice, legat de anumite ritualuri şi tabuuri.
A vând în vedere unele caracteristici morfologice, dar şi biometrice (tabelele 2, 3
şi 4), vom încerca să conturăm particularităţile taurinelor din aşezarea de la Homiceni.
Deşi axe ale coarnelor de tip "gol" sunt puţine şi resturile craniului neural dar şi facial
foarte fragmentare, putem totuşi preciza că vitele aveau coarne gracile şi mici. Totodată,
se evidenţiază caracteristica brahiceră a lor, tlră a putea spune cu precizie că aparţin
întrutotul tipului brachyeros. Se observă net preponderenta femelelor, cât şi prezenţa,
oarecum redusă, a masculilor castraţi. Î n ceea ce priveşte segmentele osoase ale
1

Dacii din La T�ne creşteau un fel de găină domestică ( Ga/lus domesticus) de talie mică, care 
în medie - era cam de aceeaşi mărime cu un exemplar actual care, curăţat, cântăreşte
circa 1 200 gr.
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membrelor putem distige o largă variabilitate metrică, fapt caracteristic pentru tipuri
primitive neameliorate. Talia cornutelor mari, care variază şi ea mult (vezi tabelul 4), ar
putea fi socotită ca medie. Din păcate, nu s-a găsit, nici un metacarp întreg, care ar fi
putut preciza mult mai bine sexul şi, implicit, înălţimea la greabăn.
Din tabelul I l se poate observa că la cornutele mari nu se sacrificau deloc viţei,
ci doar adulţi şi cu precădere maturi, mai ales cei cu vârsta în plin optim de exploatare.
Pe locul al doilea, nu numai ca frecvenţă (la o distanţă totuşi apreciabilă de
taurine), dar şi ca talie specifică, se plasează porcinele. Ca întotdeauna, la acestea
segmentele cele mai bine reprezentate sunt maxilarele (mai ales falca inferioară) cu dinţi
şi dinţi izolaţi, printre care şi canini, după care se poate stabili uşor sexul. Măsurătorile
executate, relativ puţine de altfel, arată prezenţa unui porc de talie destul de m ică cu
caractere de primitivitate. S-a putut calcula doar pentru un individ înălţimea la
greabăn, după un calcaneu de 78,2 cm, care arătă existenţa unui porc cu caractere
primitive, cu greabănul încă relativ înalt şi deci cu linia spatelui "gheboasă" Nu se
pune problema existenţei nici măcar a unor încercări de ameliorare a raselor. La
sacrificare, se constată un raport cu totu l neechilibrat între sexe (după caninii de pe
falca inferioară): opt femeie la trei masculi.
Vârsta de sacrificare (tabelul I l ) este oarecum caracteristica pentru aceasta
specie, monovalentă, furnizoare doar de carne şi grăsime. Se sacrifica totuşi doar puţin
tineret şi chiar adulţi, vârful curbei plasându-se clar în jurul vârstei de aproape doi ani,
arătând şi prin acest fapt existenţa unui porc primitiv, cu creştere înceată, ce atingea
greutatea optimă destul de târziu. Pentru necesităţi de reproducere, apar la sacrificare şi
vârste mai târzii, probabi l vieri şi scroafe matcă.
Ovicaprinele (cornutele mici) se găsesc pe al treilea loc, atât ca frecvenţă (mult
mai joasă decât cea a porcinelor) cât şi ca talie. S-a putut constata prezenţa celor două
genuri, Ovis şi Capra, poate cu un raport de 1 / 1 . Ca morfologie ne vom opri puţin la
coarne, care sunt întotdeauna semnificative şi din păcate apar în materialul nostru puţine
şi totodată fragmentare. Astfel, există un corn de mascul de Ovis, tăiat transversal obl ic,
probabil aproape de bază, care pe secţiune este oarecum triunghiular, dar cu una din
muchii puternic teşită. Se găseşte tot de la Ovis un corn de femelă, la baza sa existând şi
o porţiune mică a frontalului (el nu a fost deci desprins de craniu); apare destul de scurt
şi bont, fiind pe o secţiune imaginara plan convex. Nu putem preciza dacă existau şi
femeie acornute. Capra are un corn de femelă, secţionat chiar de la bază, apărând plan
convex dar cu convexitate nu prea puternică. Deşi este rupt către vârf, se poate constata
că aparţine tipului " prisca" Puţinele măsurători executate (tabelul 6), cât şi abordarea
somatoscopică nu pot da aproape deloc detalii cu privire la talie; lipsa vreunui os lung
întreg nu ne-a dat posibilitatea de a calcula înălţimea la greabăn nici pentru Ovis şi nici
pentru Capra. Se pare că ambele genuri erau de talie mică, cel mult medie.
Cu privire la vârsta de sacrificare (tabel I l ), se poate constata că nu găsim deloc
tineri, ci doar câţiva adulţi. Î n rest situaţia este cam aceeaşi ca la taurine, sacrificarea
maturilor făcându-se totuşi chiar mai târziu decât la cornutele mari, viaţa " zootehnică" a
celor mici fiind, după cum ştim, mult mai scurtă.
Calul se găseşte situat ca frecvenţă cu mult după ovicaprine. Fragmentarea
materialului provenit de la el este asemănătoare cu a celorlalte specii domestice,
găsindu-se resturi provenite de la segmente osoase bine îmbrăcate cu carne şi chiar
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unele cu urme de arsură. Ca morfologie, dentiţia apare tipic cabalină, dar pare a fi
relativ microdontă, iar pentru molarii superiori, cu un indice al protoconului ce
depăşeşte doar uşor 50%. Pe baza unor metapodale intregi (două metacarpe şi un
metatars) care după scara Brauner intră toate trei in categoria de subţiri, s-a putut
calcula înălţimea la greabăn, care este in medie de 1 ,36 m (tabel 7).
În ceea ce priveşte vârsta de sacrificare (de moarte?), se poate evidenţia că toate
resturile osoase provin de la exemplare cel puţin adulte, dar mai ales mature. După
dentiţie se constată existenţa unui individ de cea. patru ani, considerând un premolar de
lapte foarte erodat, doi cu dinţii jugali deja bine erodaţi, deci cam de peste 1 O ani, iar
unul chiar de peste 1 5 ani, care este posibil să fi murit in mod natural.
Câinele are o frecvenţă joasă, poate şi pentru faptul că nu este comestibil şi a
ajuns probabi l din întâmplare in materialul menajer. Este reprezentat precis prin trei
indivizi (două resturi de maxi lare inferioare şi un canin separat provenind fiecare de
la alt exemplar). De asemenea, mai există o vertebră şi oase ale membrelor. Luând in
consideraţie caracteristicile metrice ale maxi larelor inferioare s-a putut stabili prin
coeficienţi lungimea bazală a craniului pentru doi indivizi (vezi tabelul 9); ea arată
câini mici spre mijlocii, dar in lipsa oaselor lungi intregi nu s-a putut calcula înălţimea
la greabăn. Toate resturile provin de la maturi, individul cu lungimea bazală a
craniului cea mai joasă fi ind chiar bătrân. Nu putem oferi alte detalii somatoscopice,
dar credem că specia nu era comestibilă, însăşi frecvenţa sa mică fiind un argument
pentru acest fapt.
Mamiferele sAlbatice.

Să ne oprim mai întâi la lup, specie de carnivor dăunătoare. De la el provine un
atlas cu aripile deteriorate (tabelul 9). După dimensiuni considerăm că este vorba de un
exemplar de sex feminin şi nu de un câine de talie foarte mare.
Celelalte trei specii: mistreţul, căpriorul şi cerbul, toate artiodactile, apar ca cele
mai comune in zonă şi, desigur, au fost vânate pentru scopuri alimentare.
Mistreţului ii aparţin şapte resturi, probabil, care se disting prin faptul că sunt
mai mari şi mai masive decât cele ale porcului. De altfel, acest fapt a fost evidenţiat
aproape numai somatoscopic. o porţiune simfizară a maxilarului inferior putând fi
măsurată, ea având 72 mm, aparţinând unei femeie. În rest, distingem o porţiune foarte
masivă a osului occipital, defense (canini) puternice, o porţiune distală a omoplatului,
de asemenea foarte masivă, şi o diafiză cu totul masivă de femur, aparţinând însă unui
exemplar tânăr (tabelul 1 ).
Căpriorului îi revin un atlas deteriorat, nemăsurabil, maxilare cu câţiva dinţi, două
omoplate şi fragmente de oase lungi tăiate, asupra cărora vom reveni (tabelele 1 şi 1 0).
Cerbul are mai multe resturi faţă de celelalte două artiodactile (tabel 1 ). fi ind
totodată şi cel mai mare ca tal ie. Acestea apar însă foarte fragmentare, cel mai
caracteristic fi ind un corn plin, din categoria doborât, secţionat imediat deasupra
rozetei, la n ivelul ramului denumit de gheaţă, dar - concomitent - aproape complet
sagital, încât măsurll.torile sunt aproximative (tabel 1 O); pivoţii sunt de asemenea tăiaţi
la nivelul frontalului încât nu apare n ici o porţiune a respectivului os. Nu numai
b iometric, ci şi somatoscopic se constată că suntem în faţa unei p iese capitale,
aparţinând unui individ foarte masiv aflat în plină maturitate. Ca un detaliu, poate fără
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vreo importanţă specială, putem preciza că exemplarul căruia i-a aparţinut cornul a
fost vânat cândva între sfărşitul verii şi toamna târziu. De asemenea, menţionăm că
toţi cei patru indivizi de cerb sunt maturi.
Toate aceste trei specii de artiodactile, in afară de importanţa lor economică, ne
interesează şi prin faptul că sunt stenoece şi, deci, importante pentru stabilirea
ambientului.
Este poate cazul să amintim tocmai la acest capitol, in care s-au prezentat atât
somatoscopic cât şi biometric caracteristicile speciilor de mamifere existente la
Homiceni, că am constatat şi unele resturi cu afecţiuni osteodentare. Cel puţin trei
vertebre de taurine, cât şi epifiza inferioară a unui metacarp prezintă uşoare exofite;
aceleaşi formaţiuni exofitice se găsesc şi la un metapodal de ovicaprine. Patologia
dentară este mai spectaculoasă, existând mai multe resturi de maxilare cu dinţi ce
prezintă parodontoze marginale in stadii incipiente, dar la un porc şi la un ovicaprin
această maladie apare destul de avansată, la mandibula de ovicaprin ajungându-se la
edentaţia lui P4 şi M 1 însoţită de o fistulă.
in cadrul materialului osteologie colectat din aşezarea de la Homiceni, s-au pus
in evidenţă şi o serie de oase mai mici aparţinând micromamiferelor şi anume a trei
indivizi de rozătoare. Acestea ridică o serie de probleme: toate resturile au patină clară,
deci nu aparţin unor indivizi actuali. in principiu, aceste rozătoare nu pot fi socotite ca
tacând parte din materialul arheozoologic, căci ele nu au vreo legătură directă cu
activitatea umană, nu sunt şi nu au fost manipulate de om. Situaţia este astăzi însă mult
mai complicată pentru că, in decursul timpului, unele s-au legat din ce in ce mai strâns
de societatea omenească şi au ajuns comensale şi în general foarte primejdioase pentru
om şi animalele crescute de el.
*

Î n continuare vom infliţişa o serie de problematici corelate cu caractenst1c1
economice, sociale, cultuale. dar şi unele particularităţi legate de activităţile zilnice ale
locuitorilor aşezării de la Homiceni (tabelul 1 2).
Putem afirma fliră tăgadă că ocupaţia principală, poate chiar de bază, era
creşterea animalelor. De aceea ne vom ocupa mai pe larg de ea, având in vedere tocmai
marea ei pondere in economie.
Aşa cum am constatat, din punct de vedere numeric, pe primul loc se situează
taurinele. Ele aparţineau unui tip relativ primitiv şi aveau o talie, în medie, doar mică
spre mij locie. dar cu masa cea mai voluminoasă printre mamiferele domestice. dat fiind
faptul că specia avea avantajul de a fi pol ivalentă.
Porcinele, ce urmează ca frecvenţă, erau reprezentate printr-un tip primitiv, de
talie relativ mică, cu creştere înceată. Ponderea lor în asigurarea de proteine animale
(ele mai dlideau concomitent şi o cantitate însemnată de grăsime) am putea-o estima in
jur de 20%.
Ovicaprinele asigurau cantităţi suplimentare de lapte, lâna (foarte importantă
pentru zona noastrli, temperat continentală) şi carne. Trebuie luat în considerare şi calul,
de asemenea polivalent. Nu trebuie sli ne mire deloc faptul că se executa castrarea,
cunoscută de mult pentru a se reuşi creşterea taliei.
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AlAturi de creşterea animalelor, trebuie luată în considerare, ca o ocupaţie incA
stabilA şi vânAtoarea artiodactilelor de interes alimentar, dar nu numai. Cerbul reprezintA
specia cea mai importantA (având in vedere şi talia sa), urmat de mistreţ şi apoi de
cAprior. O parte din necesităţile de proteine animale, ce bate cAtre 7- 1 0%, era acoperită
in mod constant de cAtre aceste specii sAlbatice.
Nu acelaşi lucru este valabil pentru o altA ocupaţie, tot cu caracter ancestral,
poate mai veche decât vânAtoarea, şi anume culesul nevertebratelor şi al vertebratelor
mici. Ea se executa cu totul -sporadic (vezi existenţa in material a unor gasteropode mai
mari, comestibile, lamelibranhiatele fi ind probabi l folosite doar prin valvele lor, care pisate - · intrau in procesul de fabricare a ceramicii). Nu apar de loc vertebrale mici ca,
de exemplu, chelonienii acvatici (broasca testoasA de lac). Corelat cu acest fapt
menţionAm cA nu se practica nici pescuitul.
Este cazul să atragem atenţia cA toate animalele sus-amintite, cu precAdere
mamiferele, fie ele domestice, fie sAlbatice, pAtrund in ciclurile economice nu numai
prin activitatea lor lucrativA şi prin faptul cA sunt comestibile, ci şi, sA spunem, in
subsidiar, prin aceea cA dau in folosinta societAtii o serie de subproduse. Coarnele
( "goale" şi "pline" ), oasele şi chiar dinţii (atât unele cât şi altele ca materie primA pentru
executarea de diferite obiecte şi unelte cu funcţii multiple), pieile, pArul şi mai ales lâna,
tendoanele, fonnaţiunile cavitare (intestine, vezica urinarA), unele produse folosite in
aşa-zisa medicinA populară sau/şi pentru activitAti magice etc., erau adesea folosite.
În ceea ce priveşte modul de porţionare, dupA sacrificare, a diferitelor segmente
ale corpului, ajunse la noi "osoase", considerAm cA el era unul obişnuit pentru colective
mici, acest lucru fi ind influenţat şi de talia speciei luatA in considerare. Fragmentarea nu
era adusă probabil la extrem, întrucât segmentele "uscate" (metapodale, falange, craniu
facial in parte etc.), l ipsite de carne, apar in materialul nostru in cantitAţi semnificative,
spre deosebire de cele bine imbrAcate cu carne care sunt intregi cu totul excepţional.
AratA, credem, şi prin aceasta, caracterul oarecum infloritor al economiei locuitorilor de
la Homiceni (o parte a oaselor şi coarnelor se BrâmiţeazA pentru a fi folosite, cum am
arătat, la executarea de obiecte şi unelte care lasă, prin insAşi aceastA intrebuintare,
cioplituri şi/sau deşeuri). Trebuie sA amintim cA unele resturi aratA modalitAti de
porţionare: astfel, o jumAtate de atlas de taurin, secţionat sagital, ne sugereazA cA ţeasta
la care el mai era prins la descApAţânare a fost tAiată ulterior tot sagital, probabil pentru
a se scoate astfel creierul. O altă piesA foarte interesantă este un atlas de cerb, cu aripile
uşor deteriorare care ·poartA, in dreptul arcului inferior, apofiza odontoidA a axisului,
arătând clar cA descăpAţânarea s-a executat prin tAiere la nivelul articulaţiei atlanto
epistrofeene. Urmele de unelte tăietoare şi impungătoare pe oase sunt foarte puţine,
toate coastele ( inclusiv acelea pe care nu le-arn luat la numAr întrucât nu li s-a putut da
diagnoza specifică) nu arată a fi desosate, muşchii intercostali nefiind deci scoşi de pe
carcasa toracică, părţi ale ei folosindu-se ca atare. De altfel. din cadrul intregului
material osos, doar 38 de resturi de la diverse specii au unne de arsură şi abia patru sunt
calcinate, arătând că nu se prea practica frigerea cărnii direct pe jar, pregătire mai
primitivă a sa. ci aproape intotdeauna se foloseau tipuri de fierbere a ei (in acest caz
erau necesare recipiente de diverse fonne şi mărimi).
Am amintit de mai multe ori că s-au surprins unne ale unor procese de execuţie
de obiecte şi unelte din os şi corn. Este sigur cA cele finite au fost preluate de cAtre
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arheolog, dar au rămas unele cioplituri (care se deosebesc clar de tipul de rupere a
segmentelor corporale în vederea folosiri lor in scopuri alimentare), piese rebutate şi
rupte etc. Considerăm că este bine să se ştie că pentru unele unelte, relativ fine, se
foloseau mai cu seamă oasele lungi ale membrelor de la căprior şi, probabil, când
acestea lipseau, de la ovicaprine.
Autoarea săpăturilor menţionează faptul că unele dintre gropi trebuie considerate
de cult, având in vedere o serie de caracteristici şi cuprinzând materiale care ar arăta
acest lucru; printre altele s-au găsit şi resturi animaliere care, după autorii acestor
rânduri, sunt oarecum banale. Pentru o mai bună informare noi menţionăm aici
segmentele osoase şi specia de la care provin pentru două asemenea gropi : " S 1 G 1 (in
vasul aflat cu gura in jos)" - fragment din partea distall!. a unui omoplat de taurin,
probabil adult, la care nu s-a putut stabili nici o metrie; fragment din portiunea
superioară a unei diafize de la un humerus de ovicaprin, la partea proximală a acestuia
găsindu-se suprafaţa la care se prinde epifiza superioarli a osului, care însă lipseşte,
întrucât mai exista disc de creştere, deci fragmentul apartine unui individ adult de sub
3.5 ani. "S3 G5, depunere de ofrande in groapa ritualli" - un rest provenind de la o
coastă reprezentând portiunea sa mijlocie, care apartine cu probabilitate unui ovicaprin;
o epifiză inferioară de tibie de taurin, ruptă la cea. 4 cm de suprafaţa sa articulară.
lărgimea osului fiind de 5 1 mm; un fragment din corpul maxilarului inferior al unui
porcin conţinând o parte din alveola lui M 3 .
*

Se ştie eli intre începutul erei noastre şi situaţia actuală nu au avut loc schimbări
climatice radicale, ci doar oscilaţii relativ mici, care nu au schimbat decât foarte puţin
caracteristicile atât ale geomorfologiei, cât şi ale climei, hidrologiei etc. Având in
vedere acest fapt, latitudinea, longitudinea, altitudinea locului şi particularităţile
geomorfologice ale acestuia, putem concluziona că din punct de vedere al vegetaţiei
naturale ne găsim in zona nemorală a Europei centrale, la nivelul pădurilor de stejar
(stejar pedunculat, in general) şi a gorunetelor (Quercetum mixtum). Prezenţa unor
soiuri silvestre, ce au caracter evident subfosil, ne aratli cât de răspândite şi ce mare
suprafaţli ocupau pădurile, probabil încă in perioade chiar mai noi decât începutul erei
noastre. Faptul că mistreţul şi cerbul, specii tipice de pădure de foioase, iubitoare de
codri întinşi, neumblaţi, cu totul comuni in zonă, ne arată că activitatea umană avea loc
într-un mediu preponderent silvestru, deşi existau zone defrişate unde se practica şi
agricultura. Nu este nevoie să mai arătlim caracterul cu totul benefic jucat de pădure
asupra climei, hidrologiei, pluviozităţii, dar şi asupra activităţii umane ca atare. Se ştie,
de fapt, că dintre toate biocenozele naturale din zona noastră geografică, pădurea de
stejar este cea mai productivă.
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SPECIA

······s·EGMENT"_____
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Coarne
Craniu neural
Craniu facial
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Dinti sup.
Maxilar inf.
Dinţi inf.
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Vertebra
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Radius
Cubitus

Carp

Melaca!J!
Coxal
Femur
Rotula
libia
Peroneu

Astragal
Calcaneu

Alte oase ale
tarsului
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Metapodale
Falanga !
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Fragmente
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25 4.01
1 6 2,56
21 3.37
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Tabel 2 Bas taurus - Măsurători coarne (în mm)
COARNE
1 . Lung . marea curbură
2. Circ. bază

1

2

3

(1 25) (1 28)

(1 90)

1 30

1 28

3. Diam. mare bază

43

43

(40

4. Diam. mic bază

38

37

(37)

( 1 35)

ind 2x 1 00 / 1

1 04

98,64

7 1 ,05

ind 3x 1 00 / 2

33,07

33,59

29,62

ind 4x1 00 / 3

88,37

86,04

92.5

TABE L 3 Bo 1· tauru1· - măsurători (în mm)
SEGMENT OSOS
MAXILAR SUPERIOR
MAX. INF.

OMOPLAT

DIMENSIUNI

NR.

VARIABIL

2

77;85

-

4

34-37

32,25

Lung . M3

3

30- 37

32

1 . Luna. max. a cap. artic.

1

57

2. Luna. supr. artic.

2

48; 57

3. Lăra. suor. artic.

2

38; 49

-

4. Lăra. min. a aăt.

1

45

68,40
-

1 . Lung. molari
•
M
2. Lu

no

MEDIA

-

-

1 . Lăro. eoif. inf.

5

63; 77

2. Lăro. suor. artic. inf.

2

62; 63

3. Diam. a-o.

2

60; 63

-

1 . Lărg. epif. sup.

3

77,66

2. Lărg. su r. artic.
3. Diam. a -p.

3

72-87
64- 78

3

38-46

4. Lăra. eoif. inf.

2

64; 65

5. Diam. eoif.

2

42; 46

Lăra. suor. rad.

2

37; 44

COXAL

Diam. max.

2

60; 64

-

FEMUR

Diam. a - o. cap femural

1

38

-

1 . Lung. max.

1

305

-

2. Lăra. eoif. suo.

83

-

3. Diam. a-p.

1
1

63

4. Lărg. min. diaf.

1

-

HUMERUS

RADIUS

CUBITUS

TI BIE

CALCANEU
ASTRAGAL
CENTROTARS
METACARP

METATARS

p

69,66
41 ,66
-

-

-

5. Lărg. epif. inf.

6

33
55 -63

6. Lărg. supr. a rtic.
7. Diam. a -p.

5

51 -59

55,40

6

43-49

44,66

59,50

1 . Luna. max.

1

1 07

-

2. Lărg. max.

1

38

59, 1 4

1 . Luna. max.

7

2 . Lăra. troch. inf.

7

52-67
30-42

. LărQ. max.

1 . Lărg. eoif. SUD.

3

51 - 55

53,66

4

52-57

53,50

2. Diam. a-o.

4

30-33

31 ,50

1 . Luna. max.

5

1 98-252

218,18

2. Lăra. eoif. suo.
3. Diam. a - o

12

39-52
37- 53

45.83

9

4. Lăra. min. diaf.

5

23-34

26,80

5. Lăra. eoif. inf.

6

6 . Diam. a-o. eoif.

6

44-63
26- 34

30, 1 6

www.cimec.ro

37,28

43,55
52, 1 6

424

Sergiu H aimovici şi Raluca Kogălniceanu
Tabel 4 Bas taurus - determinarea sexului şi a înăltimi i la ",.
ureabăn

DIMENSIUNI

METATARS

1 . Lung. max
2. Lărg. epif. super
3. Diam. a-p. sup.
4. Lărg. min. diaf.
5. Lărg. epif. inf.
6. Diam. a-p. epif. inf.
Ind. 2x1 00 1 1
Ind 4x1 00 / 1
Ind. 5x1 00 /1
Sex
i nălţ. greabăn

TIBIA

1

2

3

4

5

1 98
39
(37)
23
46
26
1 9,69
1 1 ,61
23,23
F

209
42
40
24
51
49
20.09
1 1 ,48
24,40
F

210
49
45
26
55
33
23,33
1 2.38
26, 1 9
F

225
48
46
27
54
32
21 ,33
12
24,0
F?

252
52
53
(63)
(34)
20,63
1 3,49
25,0
Ca strat

1 057

1 1 16

1 1 21

1 201

1 376

34

305
83
63
33
55
43
27,21
1 0,81
1 8,03
1 052

M=1 , 1 5

1

TABEL 5. Sus scrofa domesicus - măsurători (în mm)
SEGMENT OSOS
MAXILAR SUPERIOR

MAXILAR INFERIOR

OMOPLAT

HUMERUS
RADIUS

NR.

VARIABIL.

MEDIE

1 . Lung. dinti jugali
2. Lung. molari
3. Lung M•

DIMENSIUNI

3
6
8

1 02- 1 06
57-62
26 -34

1 03,66
59,00
29,50

1. Lung. sinfizei
2. Lung dinti jugali fără P,
3. Lung. molari
4. Lung. M3

11
3
7
11

53-68
95 - 1 02
60-66
27 - 33

60,27
97,66
61 ,85
30.27

1
1
1
3

32
29
21
1 9-21
33-38
27 -32
25 - 27

1 . Lung cap artic.
2. Lung. cav. artic.
3. Lărg. cav. artic.
4. Lărg. min. gât

1 . Lărg. epif. inf.
2. Lărg. supr. artic.

5
5

Lărg. epif. sup.

4

-

-

1 9,66
35,40
28,80
26,50

CUBITUS

Lărg. supr. radiale

7

1 7 -22

1 9,28

COXAL

Diam. acetabular

4

32,50

Lărg. epif. infer.

4

29-34
26 - 28

27.00

1

81
20

-

TI BIE
CALCANEU

1 . Lung. max.

2. Lărg. max.

1

ASTRAGAL

1 . Lung. max.
2. Lărg. trocleii. inf.

2
1

34
17

FALANGA !

1.
2.
3.
4.

2
2
2
2

32: 33
1 5; 1 4
1 3: 1 2
40,64: 36,36 ant. :post.

Lung. max.
Lărg. epif. sup.
Lărg. min. diaf.
Ind. gracil.
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TABE L 6 Ov1caprmae - mă sur ă ton· rm
SEGMENT OSOS

O VIS

DIMENSIUNI

NR.

1 . Circumfer. bază
2. Diam. mare
3. Diam. mic
4. Lung. muchie

CORN

2
2
2
1

VAR.

m m ).

CAPRA

NR.

VAR.

1
1
1
-

86
33
20

60; 1 30
2 1 ; 47
1 6; 30
34" -

425

"OVICAPRINE"
NR. VAR. MED.

-

-

-

1

(44)

-

5

2224

23

-

-

-

anter.

5. Sexul
-

2. Lung M3

-

1 . Lărg. epif. inf.
2. Lărg. supr. artic.

1
1

COXAL

Diam. acetabular

FEMUR

1 . Lărg epif inf
2. Diam. a-p .

ASTRAGAL

1 . Lung. max.
2. Lărg. trocleii inf;

HUMERUS

CALCANEU
METACARP

F

F; M

1 . Lung. molari

MAXILAR
INFERIOR

-

-

-

-

-

-

-

29
28
-

-

-

-

-

-

1 . Lung. max.

2. Lărg. max.

1
1

56
17

1 . Lărg. epif. sup .
2. Diam. a-p.

1
1

21
16

-

DIMENSIUNI

1 . Lărg. epif. sup.

30

-

-

1
1

34
43

-

-

1
1
-

32
19

-

-

-

-

-

-

RADIUS

TI BIE
CUBITUS
COXAL

METACARP

NR.

1

-

-

2
2
2

(62); 65
60
44;36

1 . Lung. olecran
2. Lărg. supr. radiale

1
1

82
40

3

59 -62

8. Diam . a-p. min.

2
2
2
2
2
2
2
2

21 1 ;
203;
47 ;
32 ;
45 ;
35 ;
31 ;
21 ;

1 . Lung. max.
2. Lung . lat. (K)
1 . Lărg. epif. sup.

1
1
2

277
271
48 ' 46

7.

Diam. a-p.
Lărg. min. diaf.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MEDIA

-

-

-

1.
2.
1.
2.
3.
4.

Lărg. epif. inf.

-

-

-

Diam. acetabular

Diam. a -p .

-

-

1 . Lărg. epif. inf.
2. Lărg. supr. artic.
3. Diam. a - p.

Lărg. epif. sup.

1

-

1721
46
65
42

1
1
1

Lung. lat. (K)

-

-

mm
VARIABIL.

2. Diam. a-p.
3. Lărg. ep if. inf.
4. Diam. a -p .

Lung. max.

-

1

TABE L 7 E'quus caba1us - m ăsurăton· rm

SEGMENT OSOS

-

-

215
208
50
31
47
34
30
22

60,66
-

-

-

-

-

-
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2.
3.
4.
7.
8.

METATARS

Diam. a-p.
Lărg. epif. inf.
Diam. a-p.
Lărg. min. diaf.
Diam. a-p. min.

TABEL 8 E�quw; caba1us - determmarea
DIMENSIUNI

•

tn

In. greabăn

-

-

lll t 1m11
" . . 1 a greabăn

METACARP

1 . Lung. max.
2. Lung. lat. (K)
3. Lărg. epif. sup.
4. Diam. a -p.
5. Lărg. epif. inf.
6. Diam. a-p.
7. Lărg min. diaf.
8. Diam. a-p. min.
Ind. epif. sup.
Ind. epJf. inf.
Ind. gracil.

Var.: 1 30 1 - 1 444

o

41 42
48
36
30
30

2
1
1
1
1

METATARS

1

2

215
208
50
31
47
34
30
22
23,25
2 1 ,86
1 3,95

211
203
47
32
45
35
31
21
22,27
2 1 .32
1 4 ,69

277
271
48
41
48
36
30
30
1 7,32
1 7,32
1 0,83

1 333

1 301

1 444

M= l ,36m

TABEL 9. Canidae - măsurători (în mm)
SEGMENT
osos

MAXILAR
INFERIOR

ATLAS

CANIS FAMILIARIS

DIMENSIUNI

1 . Lung. condil - partea post.
alveolă C
2. Lung. eşancrură - partea post.
alveolă C
3. Lung. dinti jug ali
4. Lung. molari
5. Lung. carnasieră
6. Lărg. carnasieră
7. lnălt. la nivel. carnasieră
8. Lung. canin
9. Lărg. canin
1 0. Lung. bazală Brinkmann 1
1 1 . Lung. bazală Brinkmann 2
1 2 . Media lung. bazală Brinkmann
1 3. Lung. bazală Dahr
Lărg. la nivel. cavit. glenoide

1

2

3

( 1 06)

-

-

( 1 01 )

-

-

(66)
39
24
9
31
1 45,22
1 47,46
1 46,34
1 47,4

67
34
22
9
23
1 50,3
-

9
6
-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
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TABEL 10. Cervidae - măsurători (în mm)
SEGMENT OSOS

DIMENSIUNI

CERVUS

1 . Circumf. pivot / rozetă

CORN PLIN

rozetă

(2 1 0)

(260)

55

(65)

2. Diam. mic pivot / rozetă
3. Diam. mare pivot / rozetă

(63)

Lărg. la nivel. cavit. glenoide

ATL.AS

OMOPLAT

CAPREOLUS

pivot

(72)
( 1 1 2)

1 . Lung cap artic.

29

2. Lung. supr. artic.

22

3. Lărg. supr. artic.

23 ; 22

4. Lărg. min. gât
RADIUS
METACARP

1 9 ; 20

1 . Lărg. epif. sup.

(58)

2. Diam. a-p.

(34)

Lărg. epif. sup.

(47)

TABEL I l vars
· ta dc sacn"fitcare pentru une e mamt"fiere domesttce
.

TAURINE

NR.

%

Cea 1 8 luni

1

sub & luni

NR.

%

1

1-2 ani

2

5,88

2-3 ani

1 2-18 luni

1

5,88

2

1 1 ,76

5-7 ani

1
2

22.22
i 1 1 ,1 1
1 22.22

peste 7 ani

4

' 44,44

PORCI NE

Cea 2 ani

3

4 34
.
1 3.04

2-3 ani

2

8,69

3-5 ani
5-7 ani

2

8.69

18 luni-2 ani

9

52,94

8

34,78

2- 3 ani

1

5,88

7-9 ani

5

21 .73

4-5 ani

2

1 1 ,76

1

4,34

[peste 1 0 ani

6-1 2 1uni

1

peste 8 ani

OVICAPRINE

l

5.88

17

22

%

NR.

9

TABEL 12. Frecventa specii lor de mamifere (în fragmente şi indivizi prezumaţi) şi

.
.
.
raportu 1 •mtre grup;ă n'1 e domesttce şt sălbattc

SPECIA

INDIVIZI

FRAGMENTE
Nr. absolut

%

Nr. absolut

%

Sos taurus

300

48,08

29

40,28

Sus scrofa domesticus

1 94

31 ,09

17

23,61

Ovicaprinae

65

1 0,42

9

1 2,50

Equus cabalus

27

4,33

5

6,94

Canis familiaris

6

0,96

3

4, 1 7

1

0,16

1

1 . 39

7

1 ,12

2

2,78
2.78

Canis lupus ?

Sus scrofa ferus
Capreolus capreolus

8

1 ,2 8

2

Cervus elaphus

16

2,56

4

TOTAL

5.55
72

624

INDIVIZI

FRAGMENTE
Nr. absolut

%

Nr. absolut

MAMIFERE DOMESTICE

592

94,87

63

MAMIFERE SALBATICE

32

8,33

9

TOTAL

624
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:

72

%
87.50
1 2 ,50
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MATERIEL FAUNIQUE DE
L'ETABLISSEMENT CARPE DE HOMICENI-" BENDEASCA " ,
COM. BÂRGĂUANI, DEP. DE NEAMŢ
Resume

L'etablissement de daces l ibres (carpes) de Homiceni est situe sur des plateaux
qui ont une altitude, en moyene de 400 m, pres de la zone souscarpatique de l'est de la
Roumanie. Le milieu est aujourd'hui presque en totalite denude, sans forets.
Le materiei est constitue par peu des restes des molusques et presque en totalite
des restes osseux des mammiteres (on a trouve aussi deux fragments d'une oiseau, mais
ils sont indeterminables). On a determine 1 0 especes, six d'entre eux domestiques et
quatre sauvages (tableau 1 ). On a fait un etude somatoscopique et biometrique (voir les
tableaux 2- 1 0) en donnant des particularites de chaque espece. On a calcule aussi l 'âge
de sacrifice (tableau I l ). On a fait une esquisse sur ) 'economie des habitants en
considerant le fait que l'elevage etait une occupation de base et la chasse avait une
petite importance (tableau 1 2). On a indique des particularites joumalieres de la
population humaine, des problemes d'importance cultuelle. Finalement on a fait une
esquisse aussi sur l'environnement de jadis qui etait essentielement silvestre.
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MONVMENTS CONSACRES A LA VIE
INTELLECT VELLE ET RELI{jiEVSE DE L'EPOQVE
HELLENISTIQVE A LA FIN DE L'ANT IQVITE
par Dorin Nicola
Notre essai de suivre, pas a pas, l'evolution de l'urbanisme d'lstros a partir de sa
fondation et jusqu'ă !'abandon de son site, centre plus sur les epoques hellenistique et
romaine, se donne pour dernier sujet l'etude des basiliques et des cultes d'lstros, afin de
voir quels ont ete les problemes auxquels l'urbanisme de la viile a du se confronter, a
partir de l'epoque hellenistique et jusqu'a la fin de l'antiquite.
Au moment ou nous concentrons notre attention sur les cultes de la viile, on
envisage de decouvrir la maniere dans laquelle elles ont beneficie de l'apport des
architectes â travers le temps, pour s' integrer dans le cadre general du developpemem
urbain d'lstros. L'interet constant d'observer les transformations subies par les
structures urbaines nous amene â poser des questions sur la vie religieuse des lstriens,
dont les changements peuvent aussi nous offrir des informations importantes sur la
chronologie et les directions, sans oublier les raisons, de l'evolution urbaine de la viile.
Il est important de mentionner que, si on s'interesse aux cultes d' lstros, il faut
d'abord s'interesser aux l striens et ă leur degre de connaissances. Dans cette ordre
d' idees le nombre impressionnant d'inscriptions decouvertes dans la viile temoigne de
la langue 1 parlee par ces colons, qui ont du quitter leur premier foyer pour venir
s'installer sur les bords de la Mer Noire. La plupart des documents nous presentent,
dans le cas d' lstros, une langue koine â peine teintee d'ionismes. Qu'il s'agisse de
documents prives, dedicaces ou inscriptions funeraires ou de documents officiels, on est
toujours impressionne par la sobre elegance de l'expression2 A ce moment on pourra
mieux comprendre qu'ă l'epoque hellenistique le niveau moyen de l' instruction etait
notable, ce qui nous donne aussi la possibilite de supposer qu'il s'est maintenu ainsi
pour les epoques suivantes.
Avant de parl er d i rcctcment des cu ltcs nous prefero ns d i re quel ques mots sur les
institut ions qui d eva i en t assurer l ' instruction et l ' education des l striens, car le sujet
necessite encore des e c l a i rc i ssements. 11 s agi t de la mention dans les documents
ep igraph iques d'epoquc h e llcni s tiqu e et meme romaine, des monumcnts qui sorit
desrines aux activites educatives des lstriens, mais dom les ruines n 'ont pas ete encore
'

2

Pour cn savoir plus, sur la langue des inscriptions grccqucs de Scythie M ineurc, voir G.
M i hailov, La /angue des inscriptions grecques en Bulgarie (Thrace). Phomitique et
morphologie, Sofia, 1 94 3 .
D.M. Pippidi. op. cit.. p. 1 24 .
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retrouvees. Il faut dire que, en ce qui concerne l'education des enfants ă lstros on doit
supposer comme pour toutes les autre villes grecques, qu'elle se passait pour les
familles les -plus aisees dans les maisons memes de leurs parents3 C'est ici qu'ils
venaient en contact avec les rudiments de la grammaire ou les autres matieres que les
maîtres, mis â leur disposition, leur faisaient apprendre.
Le devoir de I'Etat etait celui de s'occuper des adolescents en tant que futurs
citoyen ou militaires de la viile, raison pour laquelle, des leur majorat, ils continuaient
leurs education physique et intellectuelle dans les institutions publiques qui dependaient
directement de I'Etat, voire de l'administration centrale de leur viile. C'est ainsi que les
mentions de l'existence d'un ou plusieurs gymnases4 , â lstros, que les fouilles
archeologiques n'ont pas eu encore la chance de decouvrir5, sollicitent encore
d'avantage notre attention dans cette direction. On doit faire attention ă l'etude de toutes
les inscriptions decouvertes apres les fouilles ă l'interieur des pieces des bâtiments d'un
quartier ou autre d'habitation d'lstros, pour la simple raison que l'existence de certaines
associations de jeunes ă l stros6 pourra nous aider ă etablir, plus precisement, la
destination de tel ou tel edilice qui s'echappe, pour l' instant, ă une deterrnination certe.
I l ne faut pas negliger. non plus, les inscriptions qui parlent des echanges de
maîtres, artistes ou autres entre les colonies. ce qui fait qu'â leur arrivee ă l stros i ls
devaient etre accueillis. pour exercer leurs metiers. dans des bâtiments correspondant ă
ces besoins. On tombe souvent. en lisant les textes des documents epigraphiques de
l'epoque hellenistique, sur des exemples de documents epigraphiques de l'epoque
hellenistique qui attestent les qua.lites d'un tel ou tel medecin de Cyzique7, venu pour
tenir des conferences ă l stros ou d'un gymnasiarque8, qui avance ses soins ă la
celebration reguliere des tetes d'Herrnes, ainsi qu'â l'entraînement de lajeunesse.
C'est ainsi qu'on entend d'etudier l'urbanisme d'Istros, non seulement du point
du vue strictement de son plan d'occupation de l'espace, mais aussi en correlation avec
toutes les autres inforrnations qui peuvent nous aider â connaitre la destination des
edifices, ă l ' interieur des remparts, et les raisons pour lesquelles on retrouve tel ou tel
bâtiment parrni les structures urbaines de la viile.
Rien n'empeche ă supposer qu'ă lstros il y avait aussi un ou plusieurs theâtres'J
3 Em. Popescu. dans SC/1". V I I. 1 9 5 6 . p. 343 sq.
-' 1 . S to i an . Un nouveau fragmenl de decret de //istria. dans SC/1'. 1 8. 1 967. p. 235-242. Le texte

' Pour
6

11

7

Em.

faut

de l ' insc ri pt ion qui com pte 1 3 ligncs dans la partic ga uch e du rragmcm du decret
mcntionne parmi d"autrcs f(lrmulcs habituelles la prescnce d'un gymnase a l stros ( 1 . 1 0).
plus d ' i n lormations sur les autrcs attcstations de gymnascs dans les inscriptions d " l stros
voir V Pârvan. dans Dacia. I l . 1 925. p. 201!. n. 1 O f=/SM. 1. 44. epoque hcllenistiquc) ct
ld c m . dans 1/i.�tria. lV. p. 1 56. n. 55 (=/.\':\/. 1. 1 8 1 . epoquc i m per i ale ) .
voir l'cxistcncc dans ces vi l lcs des associations d 'apqpot ct des vt:ot qui nccessitaient.
vuc de lcur fo rmat i on ed uca t i v e. l a prcsence a lstros des maîtn..'S ven us des autres
colon ies pont i q ucs ou de lcur cite mcme. pour ne rien dire des concours ct des processions
v

�n

auxqudles i ls participaicnt constamment.
Popescu, dans SCIV. VII,

1 956, p. 347 (=ISM, 1, 26).
Ibidem, p. 349 (=JSM. 1. 59).
" D. M . Pipp i d i dans StudC/as. V I I I, 1 966. p. 23 1 , 232. A ttcstatio ns des theâtres non seulcment
8

,

d ' l stros mais aussi ă Tomis et â

Callatis.
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La difficulte reste touj ours celle de retrouver son emplacement parmi les autres edifices
de la vi ile. Etant donnee la surface en peu reduite de la v i i le a l ' epoque hellenistique et
le fa it qu'a l ' interieur des remparts d'epoque romano-byzantine nous ne retrouvons plus
d'editices appartenant a cette epoque, il nous est d'autant plus difficile de nous lancer
dans des hypotheses gratuites a cet egard. Encore qu'aucune ruine de cette sorte n'ait
ete j usqu' ici mise au jour ă l stros et Cal latis, l 'habitude d'organiser des spectacles
dramatiques est prouvee dans ces v i l les par les inscriptions10, ainsi que par des
nombreuses statuettes de terre cuite representant soit des caracteres tragiques soit
comiques, depuis le pere nob le jusqu'au parasite ehonte 1 1
S i pour l a periode hellenistique nous n e pouvons pas envisager l ' emplacement
d'un theâtre sur le promontoire, nous pouvons par contre essayer de le situer plus â
1 'ouest vers le Plateau, pour les epoques classique et romaine imperiale, quand les
enceintes d' l stros, beaucoup plus avancees dans la terre ferme, permettaient une
croissance considerable de l 'espace destine au developpement urbain. C'est ici qu'on
devrait chercher, peut-etre, encore d 'autres edifices importants pour l ' histoire de la v i i le,
vu qu' i l n'y a pas tellement beaucoup des sondages effectues du cote nord-ouest des
enceintes classique et imperiale, une raison de plus pour s'interesser ă l'etude de
l ' urbanisme d ' lstros ă ces epoques.
Dans la meme direction nous ne devons pas negliger les echanges artistiques et
au niveau de l 'education entre les colon ies du Pont Gauche, vu le grand nombre de
mentions des lstriens qui sont partis â l 'etranger pour achever leurs etudes 1 2• ou des
etrangers qui venaient â lstros pour beneticier des connaissances que la v i i le leur fa isait
l ' honneur de mettre ă leur d isposition.
Nous exprimons toujours notre regret pour ce qui est de la connaissance d ' lstros
hel lenistique, car apres deux destructions presque totales de la cite et la reorganisation de
ses plans de construction, meme s ' i ls existent encore des edifices qui se sont echappes aux
invasions barbares, i ls se trouvent toujours caches sous les ruines de la viile romaine. Sauf
la Zone Sacree, dont on a dejă parle. et le quartier situe sur le plateau ouest ă la meme
epoque, i l ne nous reste pas beaucoup de choix pour se donner une idee, au moins
partiel le, de l'aspect urbain d'lstros aux epoques classique et hellenistique.
Suite ă la decouverte de ffagments architecturaux de meme valeur que ceux
appartenant aux monuments d'epoque hellenistique de la zone Sacree sur toute l'etendue
de la viile, nous pouvons essayer d'affirmer que le nombre de temples et de monuments
3
publ ics des derniers siecles av. J .-Ch. devait etre assez considerable1 Il ne faut pas
oubl ier que les marbriers, les ciseleurs et les potiers qui travaillaient ă lstros aussi b ien
qu'â Callatis ă satisfaire les besoins d'une cl ientele toujours plus pretentieuse ă travers le
;u A lstros. /S/11. 1. !!. 64. 65: �i Ca l l at is. /\. /\riccscu. dans StudC/as. V. 1 963. p. 3 1 5 .
1 1 O . Flegon!. in SC/il. VI. 1 9 5 9. p. 1 67- 1 1!2.
Ils nous est parvenu un document q u i mcntionnc Cyziquc comme viile universitaire. 1out llll
longue de l ' cpoque helh!nistique. pour les lils de llm1il lcs aisees des regiens pontiqucs. V
l'ârvan. dans 1/i.vlria. V I I. p. 26. n. 1 7 (=/S/11. 1. 267).
11

Quclqucs-uns sont mcntionncs cxplie itcment dans les inseriptions. Les temples d'Apollon lctros
(ISM. 1. 1 44, 1 69), des Dieux de Samothraec (ISM. 1. 9), des Muses ( ISM. 1. 1 ), d'Aph rodite
l'ontia (ISM, 1, 1 73). pour le temple de Dyonisos Karpophoros les ll!moignages. datent
surtout de Fepoque imperiale. voir D . M. Pippidi. dans Epigraphische Beilri.ige, p. 1 77.
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temps, parvenaient ă creer des veritables oeuvres d'art, qui utilisaient en meme temps la
perfection technique grecque et les traditions decoratives des autochtones.
L'intensite de l'activite constructive ă ces epoques est aussi mise en evidence par
le mention dans les documents epigraphiques de la presence ă lstros des architectes 1 �
venus d'ail leurs et dont les noms nous ont ete conserves par des decrets votes en
recompense de leurs services. Ce rappor1 doit. etre compris en raison des lstriens de se
mettre a jour avec les modeles architecturaux ou urbains ă la mode dans les autres
colonies du Pont Gauche, ce qui agrandit non seulement l ' importance, mais aussi la
valeur, des edifices qui ont ete construits dans leur cite.
Pour revenir aux cultes d ' lstros, nous pouvons commencer par dire que leur
connaissance, outre celle des inscriptions 1 5, nous parvient non seulement grâce â l'etude
des edifices decouverts dans la Zone Sacree, pour les epoques anterieures ă l'occupation
romaine, et dans les autres quartiers â partir de l'epoque romaine, mais aussi �râce â la
sculpture et ă la choroplastique, qui faisaient des lstriens des artisans reconnus 6 lointain
pour la qualite de leurs oeuvres. Le mobilier des fouilles archeologiques dans la cite a
montre qu'ă l'exception de certains sujets imposes par la mode et souvent reproduits 1 7,
leur repertoire etait celui des marbriers qui presentaient invariablement les memes
divinites dans les memes attitudes 18 A ce point il va falloir faire attention au caractere
specifi q ue de la vie religieuse des colonies grecques pontiques, qui donne en meme
temps l'originalite de chacune de ces cites.
C'est-ă-dire qu'outre la tendance d'assimiler jusqu'ă un certain point les
croyances de la population locale 19, la religion de ces cites sera toujours celle de leurs
metropoles de Grecc et d'Asie Mineure. Il est important d'observer comment un fonds
ancien de croyances et des trad itions apportees par les premiers colons ait reussi a
dominer les esprits, longtemps apres que les Thraces et les Romains eussent commence
â exercer leur action sur les lstriens ou que l 'attrait des religions orientales 20 s'ait
14

A l ' c poq u c

h c l l cni stiqu c on connaît au moins deux architectes �trangers ayant travai llc a lstros

[Mcvu7)Ko� HpKÂ.&u5ou,
EmKprq� NtKopouÂ.ou. byzantin (ISM. 1 , 65).

asscz longtemps pour y mcriter la rcconnaissance des citoyens:
d 'origine inconnuc (ISM, 1, 27) el

mcntionne dans un decret du 1 1 1 -c siecle conserve au monasterc de D ragom i rn a cn
13ucovine, attribue succcssivemcnt â Apollonic du Pont. ă Callatis ct â Olbia. avant d 'ctrc
revcnd ique pour l stros. D . M . l'ippidi. dans l�iJigraplrisclre Bei/rage. p. 5 1 -59. Sur le
mcmc sujet voir aussi L. Robcrt. Les l'li!lesjimeraires de By=ance gn!co-romaine, 1 964. p.

1 60; I d c m . dans Nouve/les inscriptions de Sardes. 1-er rase . . Paris, 1 964. p. 1 6. n . 3.
1 ; D.M. l ' i p p i d i . l'our une hisloire des cu/les {i lstros. dans StudC/as. IV. 1 962, p. 1 25- 1 42 .
1 " M . Coja. /. 'artisana/ a //istria du 1 '/-e a u fer siecle av. J. - C. . dans Dacia. NS. V I . 1 962, p . l 1 5 i 38 el a uss i G. 13onlcnach c. liistria alia luce de/ suo materiale scu/toreo. dans Dacia,
NS.

V. 1 96 1 ,

p. 1 85-2 1 1 .

1 7 1 1 s'agit des ligu r i nc s qui onl rcndu cclchrc le nom de Tn n n gra . i m i tccs sur u n e lnrge cchcl lc
s pcci a l e mcn t il Callntis.

1� D.M l ' i pp i di . dans l'arerga. p. 1 21! .
1 '1 U n grand atu·ait scmble avoir etc c:-;crcc s u r la population des villes pon t iqu es pm1 les d i 1· i n i tcs
-

sy n c rc t i st cs commc BaH; Mqa;. mnis aussi de l ' accu ei l laii par les grccs au Dieu Cavalier

thracc ( D.M. l'ippidi. dans

.-1.-IS/1. X .

1 962. p. 2 1 9-224.

Contrairemcnl au\ hypothcses qu i situaicnl les plus nncicns tcmoignages c o nc c rn a n t In

d i iTusion des cu l t es cgypt ic n s e n Scyt h i e M incurc a l'�poquc imperiale, ( P . M . Frascr dans
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manifeste pour la premiere fois dans leur cite. De ce point de vue nous devons
remarquer, dans le cas d ' l stros, 1' importance de ces intluences sur des aspects autres
que la re ligion. L' intluence thrace, tout particulierement, deviendra sensi ble â l'epoque
romaine, quand les deux elements se melent au point que, hellenises ou romanisees, les
Thraces commencent a jouer un râie dans l 'adm inistration des villes2 1
En autres mots la religion d ' l stros va longtemps garder un caractere
essentiel lement hellenique, car aux epoques crassique et hellenistique la population
autochtone est confinee dans la ch6ra et la direction des affaires publ iques sera
exclus ivement aux mains des citoyens. Dans la meme direction il faut voir que ce n'est
pas par hasard que le calendrier en vigueur a lstros et Tom is est celui m i lesien22, tandis
que ce lui de Cal latis est megarien 23 Plus de detai ls a ce sujet pourront etre obtenus par
l'etude de pres des fetes sacrifices et processions, concours poetiques musicaux et
spm1ifs d ' l stros, Tomis et Cal latis qui rappel lent les man ifestations similaires des
metropoles de ces c ites grecques.
Rien que pour commencer avec le dieu le plus adore a l stros, nous devons
mentionner l 'aspect de la preem inence de laquelle semble avoir beneficie dans son
pantheon le dieu protecteur de M i let, Apol ion, qu'on retrouve dans notre cite sous
l ' image de guerisseur24 Colonie de M i let, tributaire â ses intluences, l stros semble avoir
accorde la place principale parmi les d ieux de son pantheon justement a Apolion, dont
le temple mentionne dans plusieurs inscriptions 25 decouvertes a l ' i nterieur de la c ite n'a
pas encore ete retrouve par les chercheurs. Ainsi inqu ietant qu' i l puisse paraitre, cela ne
nous empeche pas a savoir que son pretre jouissait a lstros d'honneurs de l' eponyme.
tandis quc son sanctuaire devait etre le plus i mportant de la cite.
Malheureusement les fouilles ne nous ont pas accorde la chance de retrouver au
moins quelques traces de ce temple, celui qui semble avoir eu une existence assez
ininterrompue depuis l'epoque archa'ique jusqu'au ler s. av. J.-Ch. etant au contraire
celui d' Aphrodite. Les chercheurs sont arrives a la conclusion que les lstriens devaient
Opuscula Atheniensia, I I I . 1 960, p. 1 -54), un fragment de d�cret istrien d�couvert en 1 959
a permis de reprendre le probleme sur des bases nouvelles. Voir D.M. Pippidi, dans
Scythica Minora, p. 96- 1 1 O (=ISM, 1, 5).
21
Pour lstros voir ISAI, l , 1 93 et p. 336 sq., pour Callalis plusieurs catalogues d'�poque imperiale
dont un exemplaire de plus inh!ressants a ete public par A. Radulescu. dans SC/1' X I V.
1 963. p. 83 . n.6. Pour le reste de la cote Ouest de I'Euxin voir Chr. Danoll: dans Klio.
XXXVIII. 1 960, p. 75-80.
� 2 D.M. Pippidi. dans Epigraphiche /Jeitriige. p. 57 sq.
2 .1 ldcm. dans Dacia. NS. V 1. 1 962. p. 4 70. 4 7 1 .
�� ISM. 1 . 54.
2� Outrc le temple proprement dit il a du y avoir dans l'enclos sacre des bâtiments de moindre
importance. tel le vaJO'Ko� de style dorique consacre dans la seconde moitie du iV-e s par
les li ls d'l l ipollochos. Xenoclcs el Theoxenos. donl il nous reste l 'architrave portant la
dc di e aee des deux ti·cres ( D. M. Pippidi. f:'p igraphica. 1 'ravaux dedies au 1 '11-e Congres
international d 'r!pigmphie grecque el latine. ConslanJa. 9- 1 5 seplembre 1 977. recucillis el
puhlics par D.M. Pippidi ct Em. Popescu. Bucarest. 1 977). Pour la reconslitution de la
fa<;ade de ce temple voir l ' etudc de l 'architectc D. Theodorescu. dans SCIV. XVI, 1 965. p.
4!1 1 -498. CI'. D.M. Pippidi. dans StudCias. X I . 1 969. p. 238-243 et ISM, 1, 1 44.
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avoir adore la fam i l ie d' Apol ion toute entiere26, suite a la decouverte a l stros des traces
qui temoignent l 'existence aupres ses habitants des cu ltes de Latone27 et d' Artemis,
qu' ils ont directement mis en relation avec le cu lte principal d'Apollon.
Comme nous avons deja eu la chance de rappeler dans le chapitre anterieur outre le
culte d' Apolion les lstriens adoraient aussi Aphrodite, dans l' hypostase de Pontia28, Zeus
Polieus qui beneficie sur le temenos d'epoque grecque d'un temple et de plusieurs autels,
Hel ios, Asclepias, Hermes et les Grands Dieux de Samothrace, qui ensemble representent
les divin ites les plus adorees en meme temps par les citoyens de la metropole. Leur
nombre semble s'agrandir a partir de l 'epoque romaine quand les lstriens dedient des lieux
de culte a deux autres grands dieux du pantheon hellenique, Poseidon et Dionysos dont le
culte etait de plus en plus fervent dans plusieurs cites d' Asie Mineure29

1 1 ne faut pas oublier que la celebration d'un culte faisait aussi en principe l 'obj"et
des preoccupations de la couche des riches de la v i i le, car les financements necessaires
pour les processions et la construction des edifices de culte n'etaient pas ă la portee de
main de chacun des citoyens d ' lstros. C'est en cette direction qu'on entend le fait
Jtlentionne d'ailleurs souvent dans les inscriptions, que suite aux services rendus ă la
cite et au peuple istrien tel ou tel personnage, appartenant ou non a la c ite, etait honore
non seulement des droits generalement offerts aux bien faiteurs, mais aussi de la pretrise
du dieu le plus en vue aupres les citoyens de la viile ă cette epoque lă.
C'est ainsi qu'on devrait voir l 'ex istence des le 1 1 1-e s. ă lstros d'un temple dedie
aux M uses(Moua&w v)30, .eleve comme fondation privee avant de passer ă I ' Etat avec
une pretrise hereditaire dans la fami l ie du fondateur. De meme nous pouvons aussi
parler de ! ' exemple offert par l'etude de S Lambrino sur le culte d'Apol lon â l stros, qui
mentionne ă une periode de l'h istoire de la vi ile qui va du VI-e au V-e s. av. J.-Ch : la
fam i l ie de Thtodotos qui aurait exerce ă lstros un monopole du cu lte d' Apolion
3
comparable ă celui detenu ă Didyme par les Branchides 1 Et pour finir avec le cu lte
d'Apollon nous devons mentionner pour le 1 1 1-e s. la decouverte ă l stros, pendant les
travaux de degagement du temple d' Aphrodite, d ' une stele de marbre qui porte une
appel lation plutot etrange pour le culte d' Apol ion, ă savoir AJroA.A.ctJIIo;
rPmA.&UT'7PWd1 Les recherches33 faites sur ce sujet concluent sur l ' hypothese que la
signification aurait ete celle de scholarque, chef d'ecole de medecine34 , ou encore chef
d'un koinon cultuel d' Apol ion ou d' Asclepias, tous les deux dieux guerisseurs, tous les
deux adores ă Veilla en Lucane35
26 Outre une ancienne etude de S. Lambrino, La familie d 'Apol/on a Istros, dans A E. 1 937, p. 352362, voir plus recemment D.M. Pippidi. Le culte d 'Apol/on ... , dans Parerga, 1 984, p.
263-267.
2 7 /SM, 1, 1 70.
28 D.M. Pippidi. G/i scavi ne/le Zona Sacra di //istria, dans Dacia. NS, VI, 1 962, p. 1 39- 1 56 el
ldem, 1 Greci ne/ basso Danubio. Mi lan. 1 97 1 . p. 55-59.
29 M . P Nilson. 1'l1e Dionysiac Mysteries ofthe hellenistic and Roman Age. Lund, 1 957. p. 47 sq.
>u /SM, 1. 1 . 3 et D.M. Pippidi, dans StudC/as IV, 1 962. p. 1 34- 1 36.
3 1 S. Lambrino, dans AE, p. 357.
32 D.M. Pippidi, Le culte d 'Apol/on . . , dans Parerga, 1 984, p. 266.
JJ P. Ebncr et G. Pugliesse-Carrateli, dans La parola de/ Passato. XVIII. Nap les, 1 963, p. 385. 386.
34 V. Nutton, The Medical School of Ve/ia, dans La Parola de/ Passa/0. XXV. Naples. 1 970. p.
i l l -225.
> � G. Pugliesse-Carrateli. op. cit . p. 243-248.
.
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A insi Apolion aurait eu une e��hete nouvelle a part celle de guerisseur ă lstros,
la OLI les medecins n'ont pas manque a l'epoque hel lenistique36 et OU au 1 1-e S. apr. J .
Ch. ils ctaient assez nombreux pour constituer un groupe qui a cote d'autres corps de
metier beneticiait des largesses d 'une riche prt!tresse. Aba, ti l le d ' Hecataios37 Cela
vient seulement completer l'image qu'on avait sur les cultes religieux de la v i i le, dont le
trait caracteristique â l 'epoque hel lenistique reste l'attachement aux cu ltes traditionnels,
meme si. a partir de 1 'epoque romaine. les intluences exterieures qui commencent a se
ta ire sentir tiniront par donner naissance a des syncret ismes varies qui changeront le
caractere anterieur de ces cultes.
Les changements qui interviennent a partir de l'epoque romaine dans la vie
religicusc d ' lstros ne lui prendront. de toute ta�on, son caractere unique, a savoir
qu' lstros meme a l 'epoque romaine restera une viile aussi grecque qu'elle l 'avait ete
depuis sa fondation. Les conditions pol itiques dans lesquelles la c ite continue â
developper ses institutions religieuses vont intluencer en une certaine mesure les
croyances des citoyens. Sur Ia chora istrienne l'arrivee des colons et des veterans,
romains ou romanisees, determinera des changements considerables par rapport ă la
situation interieure. Cependant, dans la cite meme, des cu ltes plus ou moins ofticiels
comme celui de Jupiter de J unon ou de Mars, pour ne rien dire du culte des empereurs
atteste ă l stros des les prem ieres annees de la domination romaine. commenceront â se
partager la piete des tideles avec certains cu ltes orientaux3 8
Meme dans ces conditions il faut voir que les noms des dieux italiquţs
n'apparaissent que dans un petit nombre de ded icaces privees. le culte imperial ne semble
avoir inspire sinon des man ifestat ions isolees, pour ne rien ajouter sur le fait que les cultes
orientaux ne semblent pas avoir exerce une si forte importance aupres les lstriens. Les
fouilles archeologiques ont mis au jour un grand nombre de petites statuettes de Cybelc,
tandis que la mention du nom ou du culte de Serapis atteste â lstros au 1 1 1-e s. av. J . -Ch 3 9

nous donne â penser sur le degre dans lequel les cultes orientaux se sont implantes dans
cette cite. Par contre, les recherches n'ont pas encore fournit la preuve ce11aine de
l'existence a lstros d 'un temple dedie a Cybele ou aux autres divinites egyptiennes. ce qui
laisse toujours a chercher le vraie role que ces cultes ont joue â lstros.
Une decouverte aussi interessante pour la vie rel igieuse des lstriens au 1 1 -e s. apr.
J .-Ch. a ete faite dans le quartier sud de la viile, au nord-ouest de la basi l ique byzantine.
En etTet il s'agit probablement de l ' acte de fondation du premier temple ded ie au dieu
invincible â Jstros40 L' inscription nous otTre les noms de quelques personnages les plus
importants de la v i i le vers le m i l ieu du 1 1-e s. apr. J.-Ch. et leurs attaches avec l ' un des
cultes orientaux le plus repandu â l'epoque dans tout I' Empire. Le texte de l ' i nscription
nous otTre Ia possibilite de reconnaître un des coutumes d'une longue existence dans les
Lcurs ancslations ont etc trouvccs dans dcux dccrcls du 1 1-c s.: ISM. 1. 26. 32. A notcr quc dans ce
premier texte. Dioclcs lils d'Artcmidorc. originairc de Cyzique est louc pour s'etre illustrc it
Jstros par scs o.:xposcs el scs dcmonstrations. avant d'etrc engage par les autoritcs localcs
commc mcdccin publiquc (D.M. Pippidi. Le culte d 'Apollon . . . , dans Parerga. p. 267).
1 7 ISM . 1. 57.
38 D.M. l>ippidi, 1/istria au /er-111-e sii!cles, dans Parerga. 1 984. p. 2 1 8.
J•J ldcm. dans CIVIl, 1 964, p. 69. 70; ldcm. dans StudCias. VI. 1 964, p. 1 03 - 1 1 8: IS!vl. 1. 5.
� o ldcm. l�n marge d 'un document mithriatique de la Dobroudja. dans Parerga. 1 984. p. 273.
36
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colonies grecques, et â lstros plus particul ierement. On lit "Dans l 'annee du sacerdoce
(eponyme) de Iuliu.\· Severus, gouverneur de rang consulaire(de la Mesie lnfc!rieure),
qui exerrait la pd!lrise d 'Apol/on letros"4 1 , et nous reconnaissons la man iere dont les
pretres etaient investis de l'eponymat d ' l stros depuis la fondation de la cite j usqu'a une
periode avancee de l'epoque roma ine4 1
Ce qui presente un reel interet en ce cas est de pouvoir conclure que pour la
prem iere fois nous nous retrouvons devant le cas d'un legat imperial de la Mesie
l nferieure faisant �onction d'un eponyme d'une cite grecque du littoral pontique4 J
Quand i l s'agit des cu ltes grecs trad itionnels, â lstros tout le pantheon trad itionnel grec
est abondamment represente, aussi bien avant qu'apres la conquete romaine. A partir du
1 1-e s. ct au I l i -e s. le culte de Dionysos adore dans l ' hypostase de Karpophoros44 est de
plus en plus mentionne panni les cultes rcligieux d' lstros. Le fait le plus curieux a cet
cgard est le manquc de documcnts a son sujet a des cpoques plus anciennes, mais qui
deviennent de plus en plus nombreux ă l'epoque des Severes45
L'ex istence d'un temple bâtit en son honneur date de 1 57, mais comme il est
deja le cas pour d'autres edifices de la cite ni celui-ci n'a ete retrouve su ite aux
recherches archeologiques. Le nombre des pretres qui celebraient chaque annee son
culte devait etre quatre, comme on trouve sur quelques listes de pretres en exercice â
lstros, ce qui temoigne aussi de l'importance qu'il avait aupres les habitants d ' l stros.
Outre une dedicace datant de 2 1 8 posee en l ' honneur de Julia Maesa et d'Eiagabale4c'
nous disposons toujours a propos du culte de Dionysos d'un nombre d ' i nscriptions
agon istiques representant des listes d ' hymnodes vainqueurs â des concours musicaux
agon istiques. Parmi ces textes le plus signi ficatif est une dedicace en l'honneur
d' A lexandre Severe4 7 posee par une telle association d 'hymnodes.
La conclusion, pour autant dire sur la vie religieuse d'lstros romaine, est qu'ă la
veille de sa destruction par les Goths elle gardait toujours le caractere traditionnel lement
grec de la vie spirituelle de la cite. Le grand nombre de temples ou d'edifices de cu lte
dresses en l 'honneur des divin ites principales de la viile. mentionnees dans les
inscriptions rrouvees dans les campagnes de foui lle. nous permet de supposer que
l'activite urbanistique ă l 'egard des cultes religieux, pendant les epoques hellenistique er
romaine. a dfl etre assez soutenue, protitanr au maximum de l 'espace devolu a la cite.
Le probleme reste toujours celui d ' identitication er de la decouvette de ces editices.
dont on connaît seulement l'existence mentionne dans les inscriptions. mais qui nous est
presque impossible de localiser avec precision dans les lim ites de la c ite aux epoques
hellen istique et romaine.
A vant de mettre fin â cette etude, disons encore quelques mots sur la seu le
basi l ique episcopale decouverte ă lstros, qui nous permet d'envisager sinon dans une
faible partie les modifications qui surviennent dans notre cite â la fin de l'antiqu ite.
·

41

42

4l

H
4'

46
H

Ibidem, p. 275.
ldem, Contribuţii la istoria veche a românilor. llucurcşli. 1 974. p. 80-85.
ldcm, dans Parerga. p. 276.
ISM, 1. 1 94, 203-206.
ldem, Studii de istorie a religiilor antice. llucurcşli. 1 969, p. 94- 1 20.
ldcm. dans Parerga. p. 2 1 9.
ldem. F:pigraphische /Jeitrtige. p. 1 78- 1 9 1 : /SM. 1. 1 00.
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Reconstruite apn!s la destruction subie par l ' invasion des Goths la c ite recommence peu
peu a retrouver chemin de la prosperite. U ne nouvelle enceinte plus puissante et
beaucoup plus soigneusement con�ţue reduit l 'espace de la cite a l'epoque romano
byzabtine seulement au promontoire. A l ' interieur des remparts plusieurs quartiers
prennent place pour contribuer a un dernier essor econom ique et cu lturel de la v i i le
nvant sa destruction finale a la suite des invasions slaves.
Les recherches archeologiques sur cette basil ique se poursuivent en ce moment a
lslros, ce qui lait que nous ne disposons pas encore de toutes les informations et plus
particul ierement de tous les plans realises au moment de son degagement. Ce que nous
pouvons au moins dire c'est qu'elle a ete construite en plein coeur de l'agglomeration
romano-byzantine, plus proche de la Dumus, ce qui a intluence les chercheurs a attribuer a
un des cd ificcs du qum1ier residentiel, qui presentait une salle a plan absidial evoquant
celui d' une chapelle chretienne, la destination de palais episcopai�K Nous ne savons pas
encore si ce quarticr appartena it il cette epoquc a ceux qui desservaient la grande basil ique
toute proche de lui. mais on ne doil pas rcfuser entierement cette hypothese.
L'orientation de celte basil ique, avec l'abside toujours vers l'est se rapproche de
celle des autres basil iques chretiennes qu'on a deja presente, c'est-ă-dire auest-est, meme
s ' i l y a une petite deviation de l'axe perpendiculaire qui lui donne plutot l 'orientation sud
auest nord-est. Le nom de grande basil ique se retrouve dans ses dimensions qui depassent
de loin celles de toutes les autres constmctions de la viile, â savoir 58 m de longueur sur â
pcu pres 30 m de largeur. Son plan reste aussi celui ă trois nefs precedees par un narthex,
la scule ditTerence par rapport aux autres basiliques chretiennes de la viile etant la
prescncc d'un transept il l' immediate proximite de la salle ă abside.
Les fouil les archeologiques ot)t montre la richesse de cet edifice, jugee suite a la
decouverte au cours de son degagement de plusieurs fragments de sa decoration
sculptee. colonnes, chapiteaux et chancel en marbre4'� De nos jours tous ces fragments.
tout particul ierement les pil iers en marbre qui soutenaient les plaques decorees de
motifs geometriques en marbre entourant l'espace sacree de la salle ă abside, peuvent
circ adm ires dans le Musee d ' l stros. Par rapport ă tous les materiaux util ises a la
constructio 11 de celte basilique 11ous devons penser que vers le IV-e s. les l strie11s
bc 11clicia ient des moyens li 11a 11ciers pour se procurer cette matiere de constructio11 digne
de la deslination de cet ed i tice.
Il faut aussi voir quc la cite a dfi beaucoup developper so11 urbanisme a partir du
I V-c s. fait attestc par la decouvcrle d ' un siege d'cveche. Les dimensions de cette
bas il iquc de attestent no11 seuleme11t l ' importance relative qu'elle conservait it cetlc
epoque, mais aussi le degre d ' urba11isation de la cite, capable d ' integrer et de dclc11dre
u 11 cdi fi ce aussi important. Au moment ott ils ont commence le degagement du cote est
de la basil ique, tout proche de l 'abside les chercheurs ont retrouve les traces d'une
necropole appartcnal1t a la mcme epoque que celle de la construction de la basil ique. I ls
y avaic11t quclques tombes qui etaient ă 1' interieur de cette piece ou pres de ses murs, ce
qui nous pose aussi des questions.
Qui ctaient ceux qui beneticia ie11t de ce droit de s'enterrer pres de la basil ique ou
a

�s
•.,

1' Dupom. l.e.� Grec.1· C/11 pays de.1· Cietes. Lyon. 1 996. p. 34 .
lhidem. p. 3<1.
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meme a l ' interieur? Etaient ils des habitants du quartier residentiel qui n 'avaient rien â
voir avec la basil ique mais qui se sont donnes cet endroit pour necropole suite au
manque de l'espace dans la cite? Si on y doit voir seulement un cas particulier ou est ce
que on doit chercher la necropole utilisee par tous ceux qui vivaient a l ' interieur de la
cite pendant le I V-e - VI-e siecle? Est ce qu'ils y avaient des dispositions qui
designaient a l'epoque les droits de cette basil ique sur l'espace qui l 'entourait et sur les
rapports entre les habitants de la cite et cet espace? Doit on y voir ces cas particul iers
comme des pri vileges accordes ă ceux qui ont contribue a la construction ou au service
divin de cette basilique? Est ce qu'il y avait aussi des edi fices qui appartenaient de cette
basil ique faisant d'elle une sorte de Zone Sacree telle que celle d'epoque grecque?
Jusqu'oi1 s'etendait son autorite dans le territoire et par quels moyens l 'assurait elle en
dehors des forti fications?
Toutes ces questions ne font qu'accroître nou·e interet pour etudier tous les
aspects du developpement urbanistique d' lstros. memc â cette cpoque proche de son
abandon. ce qui poun·ait aussi nous expliquer pourquoi la cite a etc delinitivement
qu ittcc aprcs sa dernicre destruction au V I l -e s. apr. J .-Ch.
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RE(jiUNEA (jURI LOR DUNĂRII SI ASIA M I CĂ
ÎN SECOLELE IV-VI.
de Nelu Zugravu
Legăturile dintre spaţiul egeo-anatol ian şi zonele situate de o parte şi de alta a
Gurilor Dunării, respectiv Muntenia răsăriteană, Moldova meridională, Basarabia sudică,
nord-estul Bulgariei şi Dobrogea, coboară în preistorie, continutul lor vizând fenomene şi
procese istorice extrem de importante pentru acea perioadă', precum neolitizarea,
indoeuropenizarea, expansiunea civilizaţiei myceniene sau prem isele continentale ale aşa
zisei m igraţii a popoarelor mări i 1 Ele s-au amplificat în epoca arhaică, atunci când pe
ţărmul vestic şi nord-vestic al Pontului Euxin au fost întemeiate apoikia mi lesiene şi
emporia ale acestora (lstro.1· .. Histria · · - Istria, jud. Constanta, România; Orgame
. . llrgamum " - Capul Dolojman, jud. Tulcea, România; 0/bia - Berezan, Ucraina;
Observatii: concordanta dintre localil!llile antice şi cele moderne s-a fllcut o singură dată:
inconsecvcntcle ivite la un moment dat în atribuirea pc provincii a unor aşezări se
datorează faptului că în perioada romano-bizantină configuratia administrativ-teritorială a
Asiei Mici s-a schimbat; am utilizat în acest sens F. van der Mecr, Ch. Mohrmann. Atlas
de / 'Antiquite chretienne. traduction de D. van Wcelderen-Bakelants ct P. Goll iet, preface
de 1 1 .-1. Marrou. Paris-Bruxelles, 1 960 (infra. Alias): Atlas zur Kirchengel·chichte. Die
christlichen Kirchen in Geschichte rmd Gegenwart. Herausgegcbcn von H. Jediu. K. Scoti
Latourette. J. Martin. Freiburg-Basei-Wien-Barcclona-New York-Rom-Silo Paulo-Tokyo.
1 970: M. Sartre. /. 'Asie Mineure et I 'Anatolie d 'A/e:wndre el Dioc/etien (11 "' s. m·. J. 
C . . '/If s. ap. J. -C.). Paris. 1 995; D . Miiller. Topof.!raphisclrer Bildkommentar zu den
historien 1/erodots. Kleinasien. Berlin. 1 997.
' M. l'ctrescu-Dîmbovita. /Jetrachlllngen iiber die Cucuteni-J.;u/trw im siidosteropiiisdren Komext,
Sonderdruck mts 1/einrich Schliemann. Grund/agen und Ergebnisse modernen
.·lrchiio/ogie /()() Jahre nach Sch/ienwnns Tod. l lerausgegebcn von J. Herrmann.
Miinchen. 1 992. p. 267-272: J. Makkay. New Archaeo/ogical Discoveries in SE Europe
cmd tire Origins of tire 1/illites. în 7'/J, 1 6. 1 995. 1 -2. p. 9- 1 6: A. Lăszlb. Legături intre
regiunea /Jumirii de Jos şi spaţiul egeo-anatolian la l[ârşitul epocii bronzului şi inceputul
epocii . fierului. în Mem:lntiq. 2 L 1 997. p. 1 1 5- 1 30: ldem. Some Connections between the
.\'orthem J'lll'ace anei .-lsia .Hinor clttring tire /.ale IJronze am/ l:'arly lron tge in
'/1rmciam anei Plu:l•gians: l'roblems of l'aralle/i.mr. l'roceedings of cm International
!-J:wnposium on tlre Arclraeology. 1/istoty and Ancient Langrwges oJ Thrace and t>lrrn�ia.
Ankara. 3-4 Junc 1 995. edited by N. Tuna. Z. AkHire and M. Lynch. Ankara. 1 998. p. 4 1 44: ldem. /.a fin de I ';Îge du bronze au IJas-Danube et le nronde mycenien. Relations et
clli'OIIOiogie. în H 7CCptrpcpcla TOU ţl)'KI/Vailcou KOUţlOU. npwmKa, Lamia, 1 999, p. 27-33;
C.-M. Mantu. Cronologia absolută a culturilor neolitice din România şi relaţiile cu lumea
egeo-anatoliană, in CI, 1 71 1 . 1 998, p. 83- 1 00.
.
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Odessos - Varna, Bu lgaria; Tomis - Constanta, România: Tyrm - Akerman-Cetatea Albă.
Ucraina: Nikânion - Roxolanskoe 1, Ucraina: Ophiu.1·a - în insula din Delta N istrului:
"portul h istrieni lor" Odessa?, Ucraina) sau puleis-uri şi phruuria de origine doriană
(Kâllatis .. Callatis " - Mangalia, jud. Constanţa, România: Byzone - Kavarna, Bulgaria:
Parthenupolis - Schitu-Costineşti, jud. Constanta, România; Stratonis - Capul Tuzla?, jud.
Constanta, România etcl Pe parcursul epoci i elenistice, contactele d intre cele două spaţii
au cunoscut noi dimensiuni odată cu integrarea formaţiunilor politice din regiunea ponto
istriană (oraşe greceşti, "regate" barbare) în imperiul macedonean şi, apoi, cu antrenarea
lor în compl icatele raporturi dintre statele moştenitoare ale acestuia. Pentru teritoriul dintre
Dunărea de Jos şi Marea Neagră (Dobrogea) şi pentru cel de pe coasta nord-vestică a
Pontului Euxin, ele s-au materializat într-o dinamica mai accentuată a relatiilor pol itico
::
m i litare cu regatele elenistice sau cu po/eis-urile subordonate acestora , într-o
4
intercirculaţie umană mai putern ică , în creşterea spectaculoasă în aşezllrile elene, greco
indigene sau autohtone a importurilor de produse (în special ceramică) originare din

3

�

N. Ehrhnrdt. ;\filet unei seine 1\olonien. 1 'ergleiclu!llde Untermclmng cler kultischen unei
politischen Einrichtungen. Frankrurt am Mnin-lkm-N�w York. 1 9113; l.e l'ont- Euxin ,."
JUli' le.1· Grec.v. ."iources ecrites el archeologie. Symposium de Vani (Colchide).
sept�mhre-m:lobre 1 1)117. editors T. Khartchi lava �· E . G e ny. Besan!fOil. l lJl)(}, 1'· 1 2 1 1 3 1) : Sur le.1· tmces des .·lrgonaraes. 1\ctes d u 6� s ymp o s i u m de V ani (Colchidc). 22-29
sep tcm bre 1 990. pub l i es sous In direction de O. Lo rd kipnnid zc et P. Lc vcque. Paris.
1 996. în special p. 283-285, 2117-289, 29 1 -296; J.G. Vinogradov, Pontische Studien,
Mai n z, 1 997, p. 250-275: G . R . Tsetskhlade (Ed . ), 71w Greek Colonisation ofthe Black
Se a A rea. //istorica/ Interpreta/ion of Archaeology în Historia Ein=elschriften. 1 2 1 ,
Stullgart. 1 9911. în special p. 9-68, 85-95, 205-225; A. Avram, în iSM. I I I, p. 9- 1 1 , 1 88.
Pentru localizarea ..portulu i h istricni lor" la Odessa. ci'. A.O. Dobrolubsky. 1' poiskah
anticinoi Odessy. în SP. 3. 1 999. p. 24 1 -259.
ISM. 1 , 30. 45. 62. 64, 1 1 2. 26 1 : I I I. 1 , 2 ( = SEG. XXXV. 1 3 56), 3. 7. 1 9, 29, p. 25-44, 1 92- 1 95 :
SEG. XXX IV, 730: XLV, 1170; D . M . Pippidi. Contribuţii la istoria veche a României.
e ditia a doua revăzută şi mult sporită. Bucureşti. 1 967, p. 222-24 1 . 567. 568: ldc:m.
Parerga. Ecrits de Philologie. ci'Epigraphie el d '/listoire ancienne, Bucureşti-Paris.
1 984, p. 1 1 8- 1 34, 1 5 1 - 1 76; A . Ştclim, Relaţiile externe ale cetciţii Callatis in epoca
elenisticci. în SCII'A. 39. 1 981!. 3. p. 243-249 ( S EG . XXXVIII. 74 1 ); A. Avram. O.
Bou negru. Mithridates al VI-lea Eupwor şi coasta de vest a Pontului Euxin in jllrul 111111i
decret inedit de la Ilistria, în Pontica. 30. 1 997. p. 1 55- 1 75 (C.C. Pc t ole sc u . in SCII '.-/.
4'J. l lJ91!. 3-4. nr. 750): L. Ruscu. ll'estpontische Gric•chenstiidte und das Konigreich
!'ontO.\' im l. .III. ''· Chr. . în Re,·ista iJistriţei. 1 4 . 2000. p. 295-299.
Despre h:gllturilc cu Clwlcedon ( K n d 1 k tiy. Turcia). ()·=iclls ( Bnlkiz. Turc in). Parion ( Kemer.
Turcia). Uaius ( Eski l l i sarh k . Turcia). Cnidos ( Dnt�;a. Turcia). Smyma ( l zm i r. Turciil).
Sinope ( Sinup. Turcia). laso.1·. cf. A . Ştefan. op. cit. : L. Ruscu. Die wechselseitigen
:l u.uenbe=ielmngen =wischen Un=elper.\' otlen und Staaten
Griechenstiidte der romiinischen Schwm·=meerkiiste. în EphNap.

in

IJe=ug

al!/ die

6. 1 996. p. 1 4. 1 5. 1 7.
1 9. 2 1 . 33 ( 1 . 1 2). 34 ( 1 . 1 5 ), 35 ( I l . 4). 36 ( I I I . 6-8), 31! ( I V 3-4). 40 ( V I . I l . 1 3 ). 42
( V I . 26. 28): ldcm. Die Be=ielwngen der Griechenstiidte an der rumiinischen
Sdnrar=meerkiisle mit Stiidten ausserhalb des Schwar=en Meers, în A MN. 36/1. 1 999. p.
36-40; A. Av ram , în ISM. I I I. p. 32-38.
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cetăţile microasiatice Sinope, Heracleea Pontica (Kap1kiri, Turcia) şi Cnidos5, in
'
pătrunderea izolată sau in tezaure a monedelor emise de Cyzicu/ , Lampsakos (Lampseki,
7
Turcia) sau Chalcedcnl . in adoptarea unor culte (Cybele. Attis. Sabazios etc l. a11efacte
' SI:"Ci.

�

X X XV. !131!: V Sîrbu. Nouvel/e.1· considerations gem!rales concernanl / 'importa/ion des
amphores grecques sur le territorie de la Roumanie (les l'f-f"' siecles av. n.e.). în Pontica.
1 6. 1 9!13. p. 57-59. fig. 5-7. 9. 1 0: L. Buzoianu, N. Chclută-Georgcscu, Ştampile de amfore
inedite de la Callatis, in Ibidem. 1 6, 1 983. p. 1 6!1- 1 83; ldcm, Noi ştampile am/orice de la
Cal/atis, in Ibidem, 3 1 . 1 998, p. 49, 50. 53, 54, 60, 6 1 . 69-75; A. Rădulescu, M. Bărbulcscu,
L. lluzoianu. Importuri anrforice la Albeşti (jud. Constanţa): Heraclea Ponlica, in Ibidem.
1 9, 1 986; M. Bărbulescu, L. Buzoianu. N. Chelută-Georgeseu, Pentru un catalog complet al
importurilor amforice la illbeşti (jud. Cqnstanţa), in Ibidem, 23, 1 990, p. 49-79; A. Avram.
N. Conovici. Gh. Poenaru Borden. C.tudes quantitative sur les timbres amphorique.r
sinopeem de Callatis. in Dacia, NS. 34. 1 990. p. 1 1 1 - 1 27: N. Conovici. M. lrimia. Timbres
amplr oriques er autre.r inscriptions cemmiques clecouverts li Satu Nou (com. d 'O/tina. dep.
tie Comtmt(a}. in lhidem. NS. 35. 1 99 1 . p. 140- 1 59. 1 61!- 1 70; V Lungu. Nouveaux timbres
mnphoriques de Sarichioi (th;p. de Tulcea). in Ibidem. NS. 35. 1 99 1 . p. 1 87: ldem. tlmfore
ştampilate din nordul Dobrogei. in l'ontica. 37. 1 994. p. 1 47: ldem, Aegyssus
documentare arheologicti preromanti. în l'euce. 1 2. 1 996. p. 5 1 : L. 13uzoianu. lmporlllrile
amjorice la Tomis in perioada elenisticti. in Pontica. 25. 1 992. p. 1 05. 1 06: C. Domăneantu.
Un stmcttwire helh!nistique du site de Nuntaşi Il (com. d '/stria. dep. de Constan(a) . in
Dacia. NS. 37. 1 993. p. 64. 65: A. R;1dulescu. M. Bărbulescu. L. Buzoianu. N. Chelulă
Georgescu. Ohserm(ii pril'itul aşe=area greco-autohtmui de la Albeşti (jud. Conswnta). in
l'untim. 26. 1 9tJ3 . p. 1 29- 1 3 1 . 1 3 '-1 - 1 36. 1 311- 143. 145- 1 52: C. Bnjenaru. 1 .-C:. Dobrincscu.
( i h . Sloian. \'oi descoperiri arheologice pe teritoriul cOIIUIIlei l'eştera. jud. Consltm{a. in
Ibidem. 3 1 . 19911. p. 237. 2311. lig. 91 1 0. 1 2: N. Conovici. 1 /il·tria. /.es resultats desj(milles.
1 '111. /. e.1· timhre.1· ampltoriques. 2. Sinope O i t iles timbrees comprises). llucurcşli-l'aris.
1 991!: CC:I. Campania / 998.. Vaslui. 30 iunie-4 iulie 1 999. Bucureşti. 1 999, p. 1 00. 1 25.
C. Preda, Istoria monedei i11 Dacia preromwui . Bucureşti. 1 998. p. 88: descoperiri de la Ion

Corvin Uud. Constanta) in cadrul unui lezmar cu nlte monede greceşti şi de In Conslnnta ( 1
AE din sec. 11 î.l l.); Ibidem: o monedi.'l d i vizionari.'l de electrum din C;dcus d i n sec. V I-V
i.l l . apare la //istria.
Ibidem. p. 9 1 . 1 0 1 : 1 AE din sec. I V- I I I î.l l . într-un tezaur de la Pel inu Uud. Constm11a) cu
monedo.: de la Filip 1 1 (359-336).
s Ibidem. p. 92 ( 1 AE do.:scopcrit la Lespezi. jud. Constanta). I l O (un stater la Lipnita jud. Constanta).
" /S:\1. 1. 57: D .M. l'ippidi. Studii de is/orie a religiilor antice. Te.tte şi inte17Jrettiri, Bucureşti. 1 967. p.
60-82: M. Alexandrescu-Vianu. Sur /a dij}it.rioll du culte de (1'bt'le dans le bttssin de la Mer
!\'oire ti / 'epoque arclwi"tJIIe. in Dacia. NS. 24. 1 980. p. 26 1 -265: ldcm. NouvemL\' doc:umems
amcerna11t le culte de ('_vbi!le ti /stms. in Ibidem. NS. 34. 1 990. p. 2 1 9-222: C. Domăncantu.
op. cit. . p. 69. nr. 4 1 , fig. 7: M.M. Kobylina. Divinites orientales sur le li/Iora/ nord de la mer
Noire. Leiden. 1976. p. 1 -3 3 ; M. Tacheva-l l itova. /�(tstem Cults in Moesia Inferior cmd
"/11/'acia (5'11 Cen/U/1' /JC -- ./;, Ce/11111'1' AD). l .eiden. 191!3: V.A Goroncharovsky. K vaprosu o
kulte Kibe�v na /Jo.�pore v f}('11")'1.' 1 ·eka n.e .. in SP. 3. 1 999. p. 224-227: A. Avram. in /SAI. I I I.
p. 102. 103. Vezi �i /S:\ 1. 1. 5. undo.: se aminleşte delegatia lrimis;1 de //istria la Chalcedon.
foi //-1 xrltsm ân li!yonftai parti/ 18! fto/ti qemi lei pâlei ftli!r tmi/1 fSajrâpiojJ ( .. mre .wi aducti
celt't(ii. din pal'lea /.eului. 1111 ni.lpun1· cu pril'ire la Sarapi.1· " ) : I '.A JohnsiUn. ( ) ·bete and her
( ·ompanion.v 011 the Xorthem /.il/oral of tiu: /Jiack Sea. in ( ) ·bele. illli.r am/ Related Cults.
b.Wt_I 'S m !1/emm")' of .\ 1..1. 1 'ermaseren. o.:dilcd by E. N. Lme. Lcidcn-New York-Ktiln. 1 996. p.
1 0 1 - 1 1 6; 1 .. Ruscu. op. cit.. in l�jJ!tNap. 6. 1 996. p. 1 9. 311 (IV. 4): ldem. op. cit. . in 11.\ lt\'. 36/l.
1 999, p. 35. 36: T. Samoilova l1te Rel(r:ion l 'iell'.� of Greeks in lhe Lower Dniester ofthe 6d'_
/"'' cemwy B. C. în lmemcademica. l. Bucureşti. 1 999. p. 29.
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cultuale1 0 sau scheme iconografice 1 1 originare din spaţiul anatolian şi in intensificarea
schimburilor culturale fie prin prezenta unor învăţaţi din oraşele Asiei M ici in colonii le
vest-pontice 1 2, fie prin frecventarea de către tineri de aici a unor "oraşe universitare"
'
asiatice, în special C)'Zic:u.1· 1 .
La nordul Gurilor Dunării produsele greceşti pătrund încă din epoca arhaică 1�
printre ele remarcându-se şi câteva fragmente de amfore de Klazomenai (K iazlimen,
Turcia) de la sfârşitul secolului al VI-lea-secolul al V-lea, descoperite in aşezarea de la
Ciobruci 4 (Rep. Moldova) 1 5 Dar afluenta masivă a bunurilor din Anatolia incepe spre
m ij locul veacului al I V-lea i: Hr. Este vorba despre penetratia staterilor de electrum
emişi de Cyzicus, aşa cum o demonstrează tezaurul de 74 de piese bătute intre 400-330
i.l-lr. descoperit la Aliobrix (Orlovka, Ucraina) 1 6 şi cel de 1 3 ( 1 5?) monede găsit la
Galaţi ( România) 1 7 Însă, aşa cum apreciază V irgil M ihăi lescu-Birliba. acumulări le
respective nu constituie o dovadă a economiei monetare in această zonă, ci .,reprezintă
depozitele unor comercianti eleni destinate folosiri i in marile afaceri din aria pontică
care acum începea să se obişnu iască cu utilizarea monedei " 1 8
O altă semni ficatie decât cea economică, anume plata unui mercenar (get?) ce a
servit în campan iile din Orient ale lui Alexandru Macedon, a avut şi tezaurul de la
Vedea (jud. G iurgiu, România). format puţin după 276/5 i.Hr.. care - printre cele 2 1 de
tetradrahme - conţinea şi câte o piesă em isă, respectiv de Sardes (Sart, Turcia) (Lydia).
Ephe.1·u.1· (Sel�uk, Turcia) (Lydia) şi Miletus (Bliylik Menderes, Turcia) (Caria) 19
Destilla\ii simi lare au putut avea şi monedele bătute pe parcursul seco lelor I V- I I I i. l-l r
d e alte cetăţi m icroasiatice care a u tost descoperite în diferite acumulări d i n aşezări
aflate in regiunea Gurilor Dunări i 2° Cât priveşte apariţi ile izolate2 1 , ni se pare
'" M. 1\ lcxam.lrcscu-Vianu. op. cit. : C. Domăncan(u. op. cit. .
M. 1\lcxamlrcscu-V ianu. l.e banquet jimeraire sur les steles de la Mesie lnforieure: schema.1· el
modeles. în Dacia. NS. 2 1 . 1 977. p. 1 40- 1 42. lig. 1 -3.
1 2 1SM . 1. 26: L. Ruscu. op. cit. . în EphNap. 6 . 1 996. Il· 1 4. 33 (1. 1 2): ldcm. op. cit . î n A A li\!. 36/1.
1 999. Il · 37.
n ISM. l , 267: D.M. Pippidi. op. cit. , p. 1 25 : L. Ruscu. op. cit în EphNap. 6. 1 996. p. 1 9. 3 !1 ( I V
3 ): l dem. op. cit. . în .·IMN. 36/1. 1 999. p . 37.
1\. Zanoei. Fortijica{iile geto-dacic.e elin .1paţiul extracwpatic i11 secolele 1'1-111 a. Clw..
Bucureşti. 1 9911. p. 96: S. Teodor. Uegiunile est-cwpatice ale României i11 secolele 1'-11
i. l lr. Co11sideraţii generale şi repertoriu arheologic. Oucurcşti. 1 999, p. 93: N. Matcevici.
l'enetra{ia am/orelor greceşti in spa{iul nord-vest pontic in sec. 1 '1- incep. sec. Il a. Chr .
în 1) ·ragetia. Chişiniiu. 9. 2000. [l. 75.
"
Ibidem. p. 75. 77.
.
1" V M i hăi lescu-Bîrliba. Dacia rci.l"tiriteanci in secolele 1 "1 1 i.e.n. l: conomie şi mo11edci. laşi.
1 990. p. 42. 1 26. nr. 3 : T. 1\rniiul. R. Ursu Naniu. l "estigii getice di11 cea de a doua epocti
a . fierului ;" inter/lm·iul pr111o-11i.vtrean. laşi. 1 996. [l. 46. 47. 1 23. nr. 4: 1\. Zanoci. op.
cit . p. !19: C. Preda. op. cit . . care menJioncazii numai 7 1 statcri.
17 V M ihili lcscu-Birli h;t op. cit. . p. 42. 1 34. nr. !III: C. Preda. op. cit .
IS V M ihăilescu-Bîrliha. op. cit .. Il· 43.
; • • B. l'vl itr.:a. l. e 1rJ.wr monJtaire de 1 "edea. dep. de (iiurgiu (/(i( "Il. .J./9). în Dacia. N S . 36. 1 992.
p. 1 !17- 1 9 1 (uc unde este prcluatft �i ide..:a): C. Preda. op. cit. . [l. 1 1111 .
Tezaur de la l .i1rgu1a ( Rcpuhlica Moldova) cu emisiuni ale lui Filip I l ( 3 59-336) din
/.amp.mko.v. 1\o/op/ron ( Degirmcnd..:re. Turcia). :l !agnesia (Tekke. Turcia). feo.1· ( S igacl.
11

.

.•

.

.

.
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îndreptăţită aserţiunea că cele mai multe dintre ele "nu sunt o expresie a unor legături
directe ale geto-dacilor cu centrele emitente"22, ci trebuie să fi ajuns aici prin
intem1ediul oraşelor vest-pontice sau ale lum i i sud-thracice.
Dezvoltarea treptată a relaţi ilor de schimb intre autohtoni şi greci pe parcursul
epoci i clenistice a dus, pe de o parte, la diversificarea produselor m icroasiatice
aculturatc in med iul ind igen şi. pc de alta. la extinderea ariei de pătrundere a acestora.
Astlcl. dacă in veacurile I V-I I I i.Hr. amforele din Heracleea Ponlica sau Sinope.
destinarc transportului uleiului sau vinului. se concentrau mai ales in j umătatea sudică a
spatiului d intre Carpati şi bazinul nuviului N istru (Pivdennoe, Sergcevka,
Nadlimanskoe I I I . Ostrovnoe etc. - Ucraina; Calfa. Parcani, Butor, Corjova etc. - Rep.
Moldova; Tuluccşti, jud. Galaţi; f-edeşti, jud. Vaslui; Rugineşti, j ud. Vrancea etc. România) şi in M untenia (Căscioarele-" D'aia parte", Coslogeni-" M ăgura lui Negoiţă" ,
j ud. Călăraşi; Bră i l ita, Însurăţei, jud. Brăila; Zimnicea, jud. Teleorman etc. România)23, din secolul al I l-lea i.Hr. (mai ales de la sfiir şitul acestuia) şi pe parcursul
celu i unnător, produsele est-mediteraneene şi pontice, inclusiv cele din centrele
m icroasiatice - amfore de Heradeea Ponlica, Sinope şi Cnidos, skyphoi şi lag_rnoi din
Pergcmmm (Bergama, Turcia), capătă o proporţie semnificativă in numeroase aşezări
geticc sud- şi est-carpatice ( Butucen i, C iobruci, Curei I l etc. - Rep. Moldova; Grădiştea,
jud. Brăila: Vedea, jud. Teleonnan; Bucureşti-Herăstrău; Popeşti, jud. I l tov; Poiana,
jud. Galati; Unirea-" Rău", jud. Călăraşi etc. - România etcf'.
Turcia) �.a. (C. l'n:da. op. cii. . p. 1 0 0. 1 05. 1 09): h:7;.mr alcătuit din 1 O slato.:ri o.:mişi intre
325-3 1 7 do.: mai multe ura�..:. printre caro.: l.ampsakos şi Tar.m.�. la Gâldău li ud. Călăraşi 1
( !hiclem. p. 1 115): tezaur do.: 9-l stato.:ri de la mai multi regi macedoneni cm i ş i . printre altele.
de l.mllf'·wkos şi .1 /iletu.� ( lhidem . p. 1 1171: tezaur do.: la Mărf1şcşti liud. Vrancea ) in care s.:
alli1 şi 1 M stateri de la l .ysinmch t 323-2H 1 ) emişi. printre ah.: oraşe. de l.amp.wii.os şi
.·lle.wmclria li"oas ( !biclem. p. 1 1 11): pemru so.:mnilicatia lor. vezi Ibidem. p. 1 14.
1\E de la 1\lex;mdru cel Mare (336-3 2 3 ) emis de Sardes la Cojasca sau Cătunu (jud.
D;îmbovita) ( Ibidem. p. 1 04): o to.:tradrahmă de la Alexandru cel Mare emisă in 207-206 la
.·lspendos (l'amphylia) la Viişoara M ică (jud. Dolj) (Gh. Pocnaru Bordca. .· l spemlm. in
/�A11 "/l. 1. p. 13 1 ).
=: C. Preda. op. cii.. p. 93 .
=-• V. Sirbu. op. cii. . p. M. 67. lig. 1 0- 1 2: T. 1\rnăut. R. Ursu Naniu, op. cit. , p. 6 1 , 1 3 6. nr. 2-3 :
S. To.:udor. op. cit. . p. 93. 1 50 (nr. 1 54 ). 1 7 1 (nr. 326), 1 73 (nr. 34 1 ), 1 80 (nr. 401 ) : /\.
Zanoci. op. cii. . p. 97. 200: N. Mateevici. op. cit. . p. 76. 78. 79: V. Sirbu. M . Vcrnescu.
/Jesco1Jeriri gelice tiin el"lll mediu timpuriu la l�rsurătei. judetul /Jrăi/a. in lstros. 9.
1 999. p. ::! 1 2.
�-• M. Turcu. Gew-clacii din Ccimpia .1/wrleniei. Bucureşti. 1 979. p. 1 40: S. Sanie. Cil·ili=ll!ia
rommui la

L'SI

de Carpati şi romcmilalea pe leriwriul .Holdm·ei. Secolele Il i. e.n. · · /11

laşi. 1 9M I . p. 74: V Sirbu. op. cii. : ldern. /Jam gelică de la Grcidişlea. 1. Brăila.
1 996: ldern (courd.) . .·lşe=ciri din =mw Cciscioarele-Gream-l'rrmdu. Alile11iile 1 i. l lr.
1
d. llr. . 1. Bri1ila. 1 99(1. p. 1 1 - 1 02 : /\. Zanuci. op. cii. : G. Trohani. l.iaismrs conrmerciale.\·
e.11 ..

emre le.� Gi-le.� el h• m tmde sud-dmwhien pe11dcml les /{--{' .1·it!c/es a�·. J. - C . . in 7/re
Uoma11 /· rontier al 1/re /. ower /Jamthe. .J';,-6'" Cemuries.

.'l:l 'lnposium ( Murig.hiul/l lalrnyris.

Mat..:..: v iei.

op.

cii. .

p. MO. M2.

7/re Secmul l111ernalionai

1 8-24 1\ug.ust 1 996). Bucharo.:st. 1 99M. p. 2 6 1 : N.
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Cucerirea romană, soldată cu includerea teritoriului dintre râul Oescus ( lskcr.
Bulgaria), Balcani, Dunăre şi Marea Neagră şi a unor zone nordice din proximitatea
Guri lor lluviului şi al mări i în provincia Moesia (de la Domitianus. Moesia lnjerior)25 • a
creat un nou cadru politico-administrativ şi a dat un nou impuls relaţiilor dintre
teritoriile am intite şi provinciile m icroasiatice. Astfel, sursele epigrafice atestă o
emigraţie masivă de populaţie originară din PhtJ'gia, My.�ia, Caria, Pontus, Bithynia,
Cilicia. l.wuria etc. în aşezările greceşti şi romane din teritoriul dobrogean ş i cel nord
dunărean încorporat21'. ca de altfel din toată Moe.1·icP. fenomen care se inscrie într-un
proces mai larg. caracteristic în epocă şi altor provincii din Europa centrală şi balcan ică
'" Daâcr; ' . Thrac:ic/ 2 Unii d intre aceşti em igranti
2''
2K
- Noric:um , Pannonia . Dalmatia
�:\

i n ull i1nă instan\ă. A.

Succvc&ulu. in /\. Succvcanu. /\. Bnrnca. /..a /Jobroudja ro1uaine.
Bucureşti, 1 99 1 , p. 22-30: S/:'G. X LI V . 664: A. Avram, in /SA /, I I I , p. 54-60: C.C.
l'etoleseu. Dacia şi Imperiul Uoma11. De la /Jurebisla plÎnei la sfiirşilul Antichităţii.
Bucureşti. 2000. p. 48-55.
26
/SA/. 1. 3 1 0. 356. 373. 374: 1 1. 57(23). 1 29( 1 4). 1 52(37). 1 69(5). 1 89(25). 235( 7 1 ). 2411(84 ) (=
SEG. X X X . 845). 256(92). 259(95). 2111 ( 1 64). 366(202). 3611(204). 375(2 1 1 ). 3114(220) (
/GUl. I II). 450(59) (= /GI.U. 33 ). 462( 1 2 ): I I I . 72. 1 411 (= A. Avram. Maria Bărbulescu ci
V Georgescu. l ine epigrame jimeraire tie ( 'alfalis. în IlOPOL 1 0- 1 2. 1 992- 1 998. p. 463467). 1 77: V. l 35. 1 55. 1 74. 1 75. 1 83. 1 114. 1 116. 1 92. 1 96. 28 1 (= A ( 1 977. 762 = 1 9114.
793 = 1 987. 1197 = 1'. Cugugi. /. 'epigraje metrica eli Nm·iodmmm. in E.pigraphica. 57.
1 995. p. 282-2116). 288: IGLR. 208: A. Suceveanu. op. cit. . p. 89-9 1 . 94: L. Mrozewic:t_
llo=ll't!i ustroju llllllliC,I1Jalnego a postr:py I'OIIU/1/i=(l(ji w Me=Ji Dolne.j. Poznml. 1 982. p.
4 1 . 42. 50-54 : V. Cojocaru. 'Omţmaru.:ril·. .·hpects tlr!mographique.1· dans le.� l'ille.1· oue.�t
pontiques tie la prm·ince Moe.�ia lnfi'rior. in .·lrh.l lolt/. 1 9. 1 996. p. 1 39: O. Buu111:gru.
/Jer ll'eMiiche l'ontsrtl/1111 unt! seine 1/tmtldsh,•=ie/umgell in tler nimi.n·hen A."aiser=eil. în
S..J.I. 1. 20011. p. 383
.11/l: l l l. 1 9. :woo. 2. p. 1 1 <1 - 1 1 6 .
. 11:·. 1 966. 3 3 5 1 96H. 45-1 �1 /u�. I l . 4 6 5: ,./( 1 966. 336 1 968. 4 53 11./ug. I l . 466: 1 1: 1 966.
334
11./ug. Il. 467: . IL 1 995. 1 390: /.1 /.'-i. 1. 1 1 4 ( '!): 1 1 1 12. 54. 55: IV. 26: J(j/Julg. 1. 1 1 2.
1 39: I l . 600. 6311. 667. 66H. 674. 690: .'•i!Xi. X L. 606: X LI V. 640: B. Germ . /. 'aspeu
=

=

=

=

c=

.

�

=

.

·

.

r!tlmique el li11guislique dans la regimt eli/re le /Janube el les /Jalkans ti / 'epoque romaine

1/f' s.). in Studi urbinati. B. NS. 1 959. 1 -2. în special p. 1 80- 1 112: L. Mruzewic:t_ op.
p. 43-49: G. Mihai Iov. /:jJigraphica et onomaslica (obsermlions sur les rapport.� r!tlmo
culturel.� dans / 'aire bttlkamJ-microasialique). in {tbalk. 4. 1 987. p. 89- 1 1 1 : G. Susini. /Ji
uno scriba raliariense e delia lribti eli Sagalassm. in F.pigraphica. 51. 1 995. p. ::!79-2112: O.
Bounegm. op. cii. . in X.J..I. 7. 2000. p. 3113 = .\1/l:l/1. 1 9. 2000. 2. p. 1 1 6.
�K CII. . I I I. 5238: 11. /ug. I l . I l 84: G. ,\ll'iildy. Noricum. translated by A. Birley. London ano
Boston. 1 974. p. 1 711.
:•' .\'/Xi. X X X V. 1 075: RIU 1. 2 1 1 : 5. 1 1 58. 1 1 66. 1 242: Il Uirine:t_ Uegisler =u Uej(•rung j der
/Wmischen /uschriflen Ungarns (= RIU): lntercisa. in Z/'1:'. 95. 1 993. p. 269-295 .
.m 11./ug. 1 1. 842: I I I. 2090. 209 1 . 2248: SIXI. X X X I I I. 490: X LI . 544: Al�. 1 994. 1 355. 1 357. 1 358.
,; ; M . Mac rea. / 'iata in /Jacia romcmci. Bucureşti. 1 969. p. 324: C.C. Petolescu. /.es colons d ':l.�ie
.l li11e11re dtms la /Jacie romaine. in /Jacia. NS. 22. 1 97!1. p. 2 1 3-2 1 R: ld e m. Dacia şi
Imperiul Uomcm ... . p. 23 1 -233: A. l'aki. /.a coloni.mlio11 de la Dacie mmaine. în /.a
rf"

cit. .

p olitiq u r hli/itaire dans ies prm·inces de 1 '/:'mpire romain 1/i!me l l 'i!me sii!ch·.� apn;s .1. 
( . . lctes tiu lf' colloque rmtmtmo-.wi.ue. Berne. 1 2- 1 9 septcmbre 1 993. cditcs par R. Frei
Stolha ci I l . E. l lerzig. lkrnc-Berlin-Frankl'uf'l ;1.M.-New York-Paris- W ien . 1 995. p. 3 1 .
·-

www.cimec.ro

Regiunea gurilor Dunării şi Asia M ică în sec. IV-VI

445

proveneau din rândurile soldaţilor şi veteranilor unităţilor militare staţionate în aşezări
m icroasiatice (cohors 11 Cyrrhestarum etc.)33 sau recrutate din Asia M ică şi cantonate în
castrele provinciei dunărene (legio V Macedonica, cohors 1 Cilicum miliaria equitata
.wgillariorum etc.)3� : s-a presupus că amintirea acesteia din urmă o va perpetua
"
" fortăreaţa (f/JtJOI/uw•·) 1i.A.udwv ( .. KtltKfw•·''· menţionată în secolul al VI-lea de
ciitrc Procopius din Cae.wwea35
Pc plan economic, izvoarele consemnează un avânt deosebit al sch imburilor
comerciale d intre zona danubiano-pontică şi cea anatoliană. Este vorba de prezenţa unor
negustori din oraşele microasiatice36, de importu l sau imitarea unor tipuri ceramice
(Eastern Sigil lata A: Eastern Sigil lata C) realizate mai ales în atelierele din Pergamum
(Asia):n. a unor opaiţe (red-on-white-lamps etc.)38 sau vase de sticlă39 confecţionate în

1�

34: R. 1\rdcvan. 1 'ia{a 1111111icipafti in Dacia Uomanci. Timişoara. 1 998. p. 288. 3 0 7 . 40 1 ( R
:!1!7). 43 1 (R 449!. 433 (R 455).
/(i/Ju�l!.- 111/ 1 . IJ91!. 1 001!: IV. 1 952. 1 955. 1 958: SEG. XXX. 656; L 'Anm!e Philologique, Paris, 67,

1 999. p. 880: O. Bouncgru. op. cit.. în SAA. 1, 2000, p. 383, 384 = MJJAH, 1 9, 2000, 2, p. 1 1 6.
IUug, I l. 1!42.
3� IMS. IV. 33: ISAI. V. 1 55. 1 74, 1 83. 1 84, 1 86, 1 96, 234, 305 = S. Sanie, op. cit. , p. 80. 87 (nr. 9),
89 (nr. 2-6); ldcm, Ceramicci cu inscripţii şi ţigle ştampilate descoperite la Barboşi-Gala(i.
in SC/VA. 4 1. 1 996. 2. p. 1 42: A. Aricescu. 111e Army in Roman Dobnulja. trnnslatcd from
Romanian by N. l lampar(umian. 1 980. p. 24. 25, nr. 1 2. 1 3: E. Dom\iu-Boilă. Despre
ccirămi=ile cu ştampilă ale legiunilor 1 · A lacedonica şi XI Claudia la Dunărea de Jos ŞI pe
teritoriu/ nordic al Mării .Negre. în SCIVA. 4 1 . 1 990. 3-4, p. 25 1 -27 1 : A. Sucevcanu. op. cit. .
p. 58-60. 62-66: M. Sartre. 1. 'Orient romain Provinces el societe provinciales e11
.l lthliterranee oriemale d 'A ugusle mL-c Severes (3 1 amnt J.-C
235 apres J. -C.). Paris.
1 99 1 . p. 253-256; M.M. Roxan, An A1L-cili01y!Fiee1 Diploma ofMoesia Inferior: 127 August
20. in ZPI-:. 1 1 8. 1 997. p. 297-299: P. WciB. Neue Alilitiirdiplome. în Ibidem. 1 1 8. 1 997, nr.
1 3. p. 252-254: ldcm. Ein /Jiplonr des .·lntoninus l'ius jiir A loesia Inferior von De=. I.J51De:.
1-16. /.um 7i·uppenhe.wand der Prol'in: nach der Okkupation Dakiens. în Ibidem. 1 24. 1 999.
p. 279-286: N. Schindcl. /.u·(•i neue . Hilitiirdiplome aus cler l'rm·in= .Hoe.�ia mperior. in
7)'Cilt'. 1 3. 1 9911. p. 22 1 -224: M. Mirkovic. ·"'ew /·i·a[!ments o( .Wiitary Diploma.1· .fi'mu
1 'iminacium. in 1./'L. 1 2 6. 1 999. nr. 2. p. 249. 250.
" l'rm:opius din Cae.mrea. De aed. . IV. 7. 1 4 (1-'//D/l. I l . p. 470. 47 1 ). S-a presupus că accast<i
33

-

cetate ar putea

36

li

localizată la 1\:t.arllic-Cctmca liud. Constan\a. România)

(A

Ariccscu.

op. cii. : A. Bamca. în /\. Succvcanu, A Bamca. op. cit. . p. 1 99). dar c mult mai plauzibil
ca sediul cohortei 1 Cilicunr să li lost la Dunăreni Uud. Constan\a. România), identificat
cu Sacidava; acest lapt pune sub semnul îndoielii ..cmcndarea Tilikiwn in Kilikiwn" (E.
Doruliu-BoiUI. op. cii p. 269).
ISM 1. 323. 356, 373; Il, 248 (84). 3 75 (2 1 1 ). 462 ( 1 2); V. 298 (= S. Sanie, op. cit. , p. 87. 88
(nr. 1 3). 223). 302 (= S. Sanie, op. cit. , p. 87 (nr. 1 2). 223). 303 (= S. Sanie, op. cit. , p. 81!
(nr. 1 5 ), 223); 11./Julg. 320: B. l lolthcidc, Zum privaten Seehandel im ·ost/ichen
:\ lillelmeer (/.-3. Jh. 11. Chr.). în MBA/1. 1 . 1 982. 2. p. 9, 1 0; O. Bou negru. Consideraţii
asupra negustorilor din Dobrogea secolelor 1-111 e.n., în J>onlica. 2 1 . 1 983, p. 6 1 , 64: A
Succvcanu. op. cit p. 1!9-9 1 .
S. Sanie. op. cit. . p. 1 36. 1 46: ISM. V. 330. 334 ('?): 1 . Vasiltin. Tonlampen von cler
Scllll'ar:meerkiiste der Siiddobrud=a. in l=vestija. Varna. 24 (39). 1 988. p. 59-70 (in
bulgară. cu rezumat în limba germană): G. Kuzmanov. A. Salkin. Antike Amphoren au.1·
dem Sclnvar=meerkiistengewăsser der S1iddobrud=a. în Ibidem. 28 (43). 1 9 92. p. 27-6 1 (in
.•

,

.•
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officinele asJattce, de circulaţia monedelor emise de Anliocheia (Hatay, Turcia)
(Pisidia)40, Nicaea (lznik, Turcia) (Pon111s el Bilhyniat '. Gord11s (Yassihoyiik, Turcia)
(Lydia)4!, C)':zic11s (Asia)4·1, Heraclea Ponlicu (Ponlm; el Bilhyniat4, Pergamum (Asia)45
•

de alte centre4c'
Î n domeniul religios se constată o amplificare a penetraţiei divinitătilor de sorginte
microasiatică, incidenta acestora extinzându-se de la oraşele greceşti vest- şi nord-vest
ponticc la aşezări le din interiorul şi de pe malul dunărean al Moesiei lnferior47
sau

bulgară. cu rezumat in limba germană): O. llounegru. Contributii privind răspăndirea şi
cronologia ceramicii decorate in tehnica barbotinei din Dobrogea romană. în Pontica.
2 1 -22, 1 988- 1 989, p. 1 02. 1 03. 1 08, 1 09; ldem, Bemerkungen =u den romischen lmporten
in Scythia Minor (1.-3. Jh. n. Chr.), in !. /IJAII. 1. 1 988, 2, p. 70-86; ldem, Kleinasiatische
und ostliche keramische lmportfimde aus flistria und Tomis (1.-3. Jh. n. Chr.) , in Ibidem,
1 2, 1 993. 2, p. 33-52; ldem. La produc/ion el les importalions ceramiques dans les vi/les
de la Mesie lnferieure. în SAA. 3-4. 1 997. p. 1 0 1 - 1 1 4. in special p. 1 02; ldem, op. cit. . in
Ibidem, 1. 2000, p. 377-392 MBA/1, 1 9. 2000. 2. p. 1 09- 1 2 1 : A. Suceveanu, op. cit. : C.
Muşe1eanu. Ceramique ci glar;ure plombiphere de Durostorum. in 1•ontica. 26. 1 993. p.
232. 235. 236; D. l'araschiv. Descoperiri arheologice de epocă romană la A făcin. in
Ibidem. 30. 1 997. p. 3 1 9. 32 1 , nr. 1 0- 1 2. pl. I l : 11.. Opait. Aspecte ale vietii economice din
provincia Scythia (secolele / 1 '- 1 '1 p. Ch.). Producţia ceramicii locale şi de import.
Bucureşti. 1 996. p. 1 3 1 - 1 33 : A.G. l'ouller. Nicopolis ad lstrum: A Roman lo Early
IJy=antine City. 111e Pot1e1y and Glass. l .ondon. 1 999, p. 1 1 O. I I I . 3 56-378.
·18 C. lconomu. Opai{e greco-romane. Constanta. 1 967. p. 1 28.
·1'' 11. . M i nccv. .1nticino ot =apadnoto Cemomorie 1- 1 '1 v. 1. Kupi i paniciki. in l=�·estija. V a m a. 20
( 3 5 ). 1 9!14. p. 1 5-20: Typ V-V I : Il. Cr:aşi. in lhidr:m. 24 (39), 1 98!1. p. 35-59: Typ 1.
X X I I I. XXIV: III. Kani. in Ibidem . 25 (40). 1 9!19. p. 1 3-26: Typ 11. 1 : n · Flcm·hen. in
Ib idem . 26 (4 1 ). 1 990. p. 56-7!1: Typ I l : 11.. Succveanu. op. cit. : V. Lungu. C. Ch cra.
Importuri de •·ase de sticlă sujlate in tipar descoperite in necropolele Tomi.mlui. in
Pontica. 25. 1 992. p. 273-276. 279. lig. 1 : 1\.G. Pouller, op. cit. .
40 A. Vcrtan. Monnaies rares OU IX!U connus d 'Antioche de Pisidie. in Pontica. 1 4. 1 98 1 . p. 283-287.
41 S. Schullz. Straujimde aus lsaccea (Noviodunum). în Pontica, 1 1 , 1 978. nr. 8- 1 1 ; E.
Oberliinder-Tâmoveanu, Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei. în Peuce,
8, 1 980. nr. 1 5. 20; Gh. Poenaru llordea. B. Mitrea. Decouvertes monetaires en Roumanie
- 1 992 (XXXVI), în Dacia, NS. 37, 1 993. nr. 38.
42 S. Schultz. op. cit nr. 1 2.
43 Gh. Poenaru Bordea. Il. Mitrea. Decouvertes monetaires en Roumanie - 1 989 (XXXIII). in
Dacia. NS. 34. 1 990. nr. 32; ldem, Decouvertes monetaires en lloumanie - 1990
(XXXII'). în Ibidem. 35. 1 99 1 . nr. 49. 54: ldcm. op. cit . . în Ibidem. 31, 1 993. nr. 38: ldcm.
Decouvertes monetaires en lloumanie - 1993 (XXXVI). în Ibidem, 38-39, 1 994- 1 995. nr.
86; Gh. Poenaru llordea, R. Ochcşeanu. Câteva depozite monetare din Scythia Minor
depuse ca ofrande jimerare (secolele III - V d. Ch.). in Pontica. 24. 1 99 1 . nr. 5. 1, 1 O, I l :
G. Custurca. A. Vertan. G. Talmatchi. Descoperiri monetare in Dobrogea (XII). in
Ibidem. 3 1 , 1 998. nr. 1 836. 1 849.
44 Gh. Poenaru Bordea. B. Mitrea. op. cit. . in Dacia, NS. 35. 1 99 1 . nr. 32: A. Vertan. G. Custurea.
Descoperiri monetare in Dobrogea (IX). in Pontica. 25. 1 992, nr. 1 400.
4 ; C. Chiriac. Un medalion ele la Commodus desco1Jerit la Tomis. in Ponticc1. 23. 1 990. p. 3 5 1 -353 .
•., E. Ohcrliindcr-Târnovcanu. op. cit. . nr. 56-6 1 . 63: 11.. Succveanu. op. cit. . p. 89. 9 1 .
• • lhidem. p. 1 3 1 - 1 3 9: M.M. Kobylina. op. cit. : M . Bărbulescu. (1-. Rădulescu. Inscriptii inedite
elin Tomis şi imprejurimi. în Pontica. 27, 1 994. nr. 6 AE, 1 995. 1 344 = C.C. Pctolcscu.
=

.•

=
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În sfârşit, pe plan cultural, unele. artefacte create in Asia M ică au fost veh icu late
in regiunea ponto-danubiană ch iar de persoane originare din ţinutul orienta1�8 Alte
monumente, in schimb, au fost comandate artizanilor microasiatici, cum ar fi, de
exemplu, sarcofagele din marmură de Proconnesus (Marmara, Turcia) (Asia) de la
Ode.\·sos49, Tomis50, Noviodunum ( lsaccea, România)51 , Troesmis52 şi Barboşi Uud.
Ga laţi, Româniai3 În fine, anumite creaţi i artistice realizate in atelierele locale s-au
inspirat doar, din punct de vedere iconografie şi al tehnicii de execuţie, din modelele
rea lizate in atelierele anatol iene54, in special din Pergamum (Asia)55, Proconne.ms
(Asia)56 şi Cyzicus (Asia)57
Prezenţa romană pe linia Dunări i Inferioare, controlul permament sau temporar
al unor zone din stânga acesteia (Moldova sudică, Muntenia sau doar partea sa vestică,
spaţiul din proximitatea G uri lor Dunării) şi de la nordul Mări i Negre58 şi existenţa aici' a
unor drumuri comerciale supravegheate de autorităţile imperiale59 au stimu lat şi

•x

SC/ 1 '.-1. 41!. 1 997. 4 . nr. 7 1 7: N. Z u gra vu . Gene=a creşlinismului popular al românilor.
Bucureşti. 1 997. p. 99- 1 O 1 . cu h i h l i ogralia.

N.: rclcrim l a p l ilc u p1 cu reprezentarea u n u i personaj cu trup uman şi cap de măgar descoperită
tot l a Barboşi (jud. G a i n i i ) . a cărui o ri g in e p h ryg i a nă nu poate li exclusă - S. Sanie. op.

cii . . p. 1 06. 1 07. nr.. pl. 22/9, 22his/4 .
Ghetov. Cerlains aspec1s des relalions commerciales en1re Proconese et les vi/les ponliques
ci l 'epoque romaine. in Terra Anliqua Balcanica. 77, 1 984, 2, p. 1 5 8, 1 59.
;u M. 1\lexandrescu-Vianu, Les sarcophages romaines de Dobroud
ja, in RESEE, 8, 1 970, 2, nr. 1 ,
2, 3 , 7, 8, 1 5 ; ISM, I l, 255 (9 1 ), 28 1 ( 1 1 7); M . Gramatopol, Arta romană în România.
Bucureşti, 2000, p. 204.
51 M. 1\lexandrescu-Vianu, op. cit. , nr. 26: ISM. V, 280.
'2 G. Simion. Descoperiri noi pe teriloriul noviodunens, in Peuce. 6. 1 977, p. 1 23 - 1 48.
' 3 M. Alexandrescu-Vianu. op. cii. , nr. 29: S. Sanie. op. cii. . p. 82. 83, 88. nr. 1 6: ISM. V. 300: 1\ .
Sucevennu. Alphenus Mode.1·1us. in 1-.'A /I 'R, 1 , p . 58.
;• M. 1\lcxandrescu-Vianu. l.es sleles fiuu!raires de la Mesie lnferieure. in Dacia. NS. 29, 1 985.
1 -2. p. 64. 66. 67: G. Simion. Ensemble fimeraire de la necropole wmulaire de
Noviodunum (lsaccea). in Ibidem. 38-39, 1 994- 1 995, p. 1 3 0.
55 M. Alexandrescu-Vianu, op. cii. , in Ibidem. 34, 1 990, p. 222: Z. Covacet: Unele consideraţii
privind sculplura laicâ în Dobrogea romanâ. in Pon t i ca . 23. 1 990, p. 1 32, 1 42 (nota 78):
ldem. Câleva consideratii pe marginea unor noi reliejitri bacchice din Dobrogea. in
Dacia. NS, 3 1 . 1 991!. p. 1 67, 1 70.
56 M. Alexandrescu-Vianu. op. cii. . in IU:'SU:·. R. 1 970. 2. nr. 3 ( Tomis). 33 ( Duros/orum • ,,

<7

;x

59

L.

Si 1 istra. Bulgaria).

ldcm. op. cii. . in Dacia. NS. 2 1 . 1 977. p. 1 5 1 - 1 56. 1 5 8, lig. 1!- 10.
S. Sanie. op. cii. : 1 . loni)ă. Oin is/Oria şi ch·ili=aţia dacilor liberi. Dacii din spaţiul esl-ca�palic

in secolele 11-11 ' e.n. . l aş i, 1 982, p. 1 7-5 1 . li g. 1 . 2: A E, 1 993, 1 349: M . Zahariade, T.
Dvorski. 111e Lower Moesian Army in Norlhern Wa/lachia (A. D. 10/-1 18). An
t:pigraphical and Historical Siudy on lhe Brick and Tile S/amps Formd in lhe Drajna de
Sus Roman Fort, Bucharest, 1 997; C.C. Petolescu, op. cii. .
Cassius Dio, LXXI, 1 9, 2 (FHDR, l, p. 702-703); Scu/um Durae-Europi repertum, 20 (Ibidem,
p. 726. 727): Sextus Aurelius Victor, De Caes. , 1 3. 3: .. . . . et inter ea iter condilum per
feras genles, quo facile ab usque Ponlico mari in Ga/liam permeatus"' (Ibidem, I l , p. 2225); Raven. Anon., Cosm., IV. 5 (Ibidem, p. 578-58 1 ); M. Brudiu, Drumul roman prin
!1/oldova de Jos În/re inluiţie şi realităţile arheologice, in Pontica, 3 1 , 1 998, p. 209-2 1 6.
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favorizat difuzarea printre neamurile libere a elementelor de cultură materială şi
spirituală specifice lmperiului60 Din punctul de vedere al problematicii care ne
interesează aici, interpretările recente ale raporturi lor dintre statul roman şi Barbaricum
în zona frontierei danubiene arată că în secolele 1 1 -1 1 1 Muntenia a intrat în orbita
economică a Daciei, pe când Moldova a continuat să fie orientată spre oraşele pontice şi
microas iatice, moştenind o trad iţie ce coboară în epocile anterioare6 1 În acest sens, un
ind icator fom1c pretios al desfacerii unor mărfuri, în special ulei de măsline şi vin, din
centrele de producţie anatoliene - fie şi mediat, prin comertul de tranzit practicat de
aşezări le de pe l itoralul moesic sau nord-pontic ( Tanais, 0/bia, Tyras etc . ) - îl constituie
amforele61, unele prezentând inscriptii de genul tituli picti sau incizate dupâ ardere care,
după aprecierea lui Marius Alexianu, atesta antropon ime specifice Asiei M ici; aşa este
cazul, de exemplu, al descoperirilor de la Vlădiceni Uud. Neamţ, România)63
În ceea ce priveşte monedele, incidenta lor pentru aprecierea raporturilor directe
dintre spaţiul anatolian şi cel nord-dunărean rămas în afara gran iţelor este greu de
apreciat. La fel ca toate emisiun ile care au c irculat extra fines64, monedele izolate sau
piesele imperiale din tezaure frapate în atelierele m icroasiatice (Caesarea Cappadociae,
Nicaea Bithyniae, Aerasus Lydiae, Lamp.wcus Troadae, Lycia etc.)65 ind icâ, pe de o
parte, existenta unei economi i monetare mai dezvoltate decât în secolele anterioare la
triburile libere din Câmpia M unten iei, determinată de intensitatea raporturilor
comerciale cu provincia Dacia, iar, pe de alta, raporturile politica-jurid ice ale diferitelor
formaţiuni politice, în special cele din Moldova, cu Roma (deditio in jldem, amicitia
etc.), în care acordarea subsidii lor juca un rol esenţial66
* * *

in perioada romana-bizantină orientarea ţinuturilor din Pontul Stâng şi de la
Gurile Dunării spre regiunile răsăritene, aşadar şi m icroasiatice, a devenit mai evidentă.
«•

1'1

l'entru Muntenia. cr Gh. Bichir. (/eto-dacii din Muntenia in epoca romană. Bucureşt i. 1 91!4:
pentru Moldova. cf. M. Petrescu-Dîmbovi1a. Jle::ielumgen ::wisdwn Dakem und /Wmer an
der nord-iistlichen Gren::e des l?eiches. in Arh. Hnld. 1 7. 1 994. p. 75-83. in special p. 1!0.
cu cea mai recentă bibliogralie.
S. Sanie. op. cit. , p. 226. 227: C.ll. Opreanu. Dacia romană şi Barbaricum, Timişoara, 1 998. p.

62

A. V Gudkova, /-IV vv. V severo-::apadnom pricernomorie (Kul 'tura osedlogo naceleniia), "in

63

1 30, 1 3 1 .

SP, 4. 1 999, p. 295, 296, lig. 27.

M. Alcxianu. Răspândirea amforelor CII inscripţii in teritoriul dacic liber din estul României. in
ArhMold. 1 2. 1 91!8, p. I l O (nr. 4 1 , 43. 4 5 ). 1 1 4. 1 1 5 .
64 T. M . Lucchclli. Riflessi delia politica di Roma ne/ Barbaricum: i denari romani olfl·e la
.fi"ontiera de// '/mpero. in l?ivista italiana di numismatica e scien::e a.ffini, M i lano. 99.
1 998. p. 2 1 3-231!. in special p. 2 1 7. 224-226.
C•> V M ihăilescu-Bîrliba. /.a monnaie rmnaine che:: les Daces orientaux, llucureşti, 1 91!0, p. 1 99.
200. tablcau X X X I X ; Gh. Bichir, op. cit., p. 69 (nr. 33), 74, 75 (nr. 88), 77 (nr. 1 03): Gh.
Poenearu Bordea. B. M itrea. op. cit. . in Dacia. NS, 36, 1 992, nr. 30 etc.
66 Cassius Dio. LXX 1, 1 2. 1 -3 (Ff/DR. l, p. 700. 70 1 ) : SHA. Hadrianus, 6, 8 (Ibidem, I l , p. 9899): V Mihăilcscu-Birliba. Romische M11n::en ostlich der Provin:: Da::ien im 2. -3 . .Jh. 11.
z. . in A rhMold, 1 7. 1 994. p. 7 1 . 72: C.l l . Oprcanu. op. cit. . p. 1 3 1 : D.r. Grat: Foederati
nn the Northern and /�'astern Frontiers: a Comparative Analysis, in The Roman l·i·ontier
at the l.mrer /Janube .J'"- 6'11 cen/uries. p. 20. 2 1 .
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Ea a fost influenţată de mai mulţi factori, în primul rând de statutul lor politico
adm in istrativ, rezultat în urma reorgan izării Imperiului de către Diocletianus (284-305)
şi Constantinus 1 (306-337). Aşa cum se cunoaşte, fosta provincie romană Moesia
Inferior a fost împărţită - cândva între 2 1 iulie 286 şi 1 martie 293 în Moesia Secunda
şi Scythia (Scythia Minor)67; ambele au fost incluse în dioceza Thracia din prefectura
Orientului68 De asemenea, pe vremea diarhiei constantin iano-licin iene (320-324),
Moesia 11 şi Scythia Minor au flicut parte din zona controlată de Licinius, fi ind
considerate părţi fireşti ale lumii orientale69 În sfărşit, în anul 536, in timpul domn iei
împăratului lustin ianus 1 (527-565), provinciile amintite au fost incorporare, alături de
Caria, C)pros şi insulele Ciclade. într-o un itate administrativ-mil itară, economică şi
financiară aparte, numită quaeslura Justiniana exercitus70
Cât priveşte partea nord-dunăreană a regiunii în discuţie, nu încape îndoială că
zona limitrofli cursului fluviului era considerată un spaţiu de control exclusiv imperial,
aşa cum o arată, de exemplu, extinderea - cel puţin până in anul 332 - când s-a încheiat
foedus-ul dintre Imperiu şi goţi 7 1 , a frontierelor provincii lor Moesia Secunda şi Scythia
Minor la nordul Dunării, formând un Vor/imes prin înglobarea M unteniei dintre Dunăre
şi aşa-zisa .,Brazdă a lui Novac de Nord" 72, a Moldovei sudice până la valu l Şerbeşti
Tuluceşti Uud. Galaţi, România) şi a Basarabiei până la Vadul lui l sac-Tatarbunar (Re-E'
Moldova) sau, poate, mai la nord, până la valul Leova-Copanca (Rep. Moldova) 3 ,
refacerea unor construcţii mai vechi sau rid icarea altor .,fortificaţi i " de către Anastasius
1 (49 1 -5 1 8) şi l ustinianus 1 (527-565) (Lillerata - Palanca Nouă, I ugoslavia; Recidiva
(?); Sucidava - Celeiu, jud. Olt; Zernes (Dierna? - Orşova, jud. Mehed inti); Theodora 
Drobeta-Turnu Severin (?), jud. Mehed inţi; I nsula Banului, jud. Mehedinţi; Ostrovu
-

M. /.ahariadc. A /oesia Secunda, Scythia şi Notitia Dignitatum, Bucureşti. 1 988, p. 32-34; ldem,
Umesul roman in secolele -1-6 intre Singidrmum şi Gurile Dunării. rezumatul tezei de
doctorat. Bucureşti. 1 994. p. I l .
os
·\'ot/Jig . Or. I I I (F/1/JR. I l p. 208. 209): lordancs. Rom . . XLI. 2 1 7 ( Ibidem. p. 406. 407 ): .1. 1 1 .
Ward. 1'l1e Notitia Dignitatum. î n l.atomus. JK. 1 974. 2 . p . 403: 1 . Duj�ev. Thrace. în
DfC..I . I l . p. 2445: 1' Soustal. fabula Impe rii By::antini. 6. 1hmkien (lhraki!. Rodopil wul
1/aemimo/1/os). Wicn. 1 99 1 . p. 62-74: A. L3arnea. op. cit. . p. 1 55 .
1\nonymus Valcsii. Origo Comt. . V. 1 8 (F/1/J/?. I l . p. 46. 47): IGLR, 206 = A E. 1 976. 63 1 :
M.P Spcidcl. .-1 1/orse Guardsman in the War between Ucinius and Constantine. în
Chiron, 25. 1 995. p. 83-87 (,f E. 1 995. 1 338): A. Madgearu, Revoltă impotriva lui
Constantin cel Mare in Scythia, în Peuce, 1 2, 1 996, p. 1 3 7- 1 42.
7 0 Novella X LI , 5-30 (FHDR, I l , p. 380-383); loannes Lydos, De magistratibrts populi Romani.
I I I. 2, 29 (p. 84, 1 -9) (Ibidem, p. 494, 495); A. Barnea, op. cit. , p. 243; S. Torbatov.
Quaestura Exercitus: Moesia Secunda and Scythia under Justinian, în Archaeologia
Bulgarica, So li a 1 , 1 997. 3, p. 78-87.
1
7 E. K. Crysos. Gothia Romana. Zur l?echtslage des Făderatenlandes der Westgoten im 4. Jh. . în
Dacoroman ia. 1 . 1 973, p. 53-64; E.L. Wheeler, Constanine 's Gothic Treaty o.f 332: A
Reconsiderat ion of fusehius 1 ·c 4. 5-6. în The Roman Frontier al the Lower Danube 4111
c.,

,

·

,

1�

6111 cC'nturies, p. K 1 -94.

M. Zahariade. Moesia Secunda, Scythia . . . . p. 37-39; ldem, Umesul roman . . . , p. 8, 1 2 . Pe teritoriul
Munteniei. valul începea la Urluieni (jud. Argeş) şi sfârşea la Pietroasele (jud. Buzău).
M. Brudiu. Cercetări privind valurile antice din mdul Moldovei, în Din istoria Europei
romane. Oradea. 1 995. p. 227-233 .
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Banului, jud. Mehedinti; Daphne (?) ş.a.)74 şi instalarea aici a unor "garnizoane de
soldati foarte insemnate"7s, informati ile din legislatia sau istoriografia romana-bizantină
privitoare la stămutarea unor trupe şi stationarea lor "in tinuturile de dincolo de fluviul
lstru sau Dunăre spre a sta de pază la hotarele de acolo" ( ro 1tiiv rtiypa pcraurav iK
rij� XW(!a� iv rol� 7tO(!{!OJri{JOJ OV "JUT(!OU ijrot t1avoupioiJ 7torapoii ro7tOI�
pcrardJrjucrat, rol� iKcluc ltptrol� rij� 7taQaf!JulaKij� cvcKa 7tf!OUKaQrcuijuov)16
sau concesionarea in anul 545 a cetăţi i " Turris" (?) şi a teritoriului adiacent antilor77
Acestui context politica-admi nistrativ i se adaugă elemente de ordin economic şi
spiritual asupra cărora ne vom opri imediat, care creionează un tablou destul de
complex al raporturilor dintre regiunea Guri lor Dunării şi Asia M ică .în perioada
Dom inatului. Vom incerca să evidentiem in paginile de mai jos l i n i i le sale
fundamentale, completând astfel anal iza privitoare la relaţiile teritorii lor ponto-dunărene
cu ţinuturile orientale întreprinsă i�aintea noastră de alti cercetători78
1 . Raporturi economice.
Este dificil de alcătuit un repertoriu complet al obiectelor microasiatice importate
sau imitate din aşezări le aflate in regiunea Gurilor Dunării. În orice caz, studiile de istorie
economică din ultimii ani au evidenţiat �ră echivoc preponderenta bunurilor originare din
Egeea şi estul Mediteranei, cele din oraşele Asiei Mici ocupând un loc semnificativ79
Fenomenul respectiv a fost influentat de mai multi factori, precum vechimea relaţii lor
comerciale dintre zona vesţ-pontică şi dunăreană şi cea microasiatică, includerea, aşa cum
ne informează Nolilia Digni/alum, a provinciilor Moesia Secunda, Scylhia Minor �;
Ponius Polemaniacus într-o singură c ircumscripţie vamală, condusă de un comes
commerciorum per Moesiam, Scylhiam el Pontum, subordonat lui comes sacrarum
7�

Procopius din Caesarea. De aed. . IV.

6, 3 : 6. 5 ; 6, 34; 7, 7-8 (FHDR. I l, p. 464-469):
Nove/la XI. 2 (Ibidem. p. 378, 3 79); N. Zugravu, Istoria romanităţii nord-dunărene
(secolele Il- VIII). Contribuţii la etnogeneza românilor, laşi, 1 994, p. 1 67, 222; 1 .
Barnea, Sur les rapporls avec Byzance du territoire silue au Nord du Bas-Danube
duranl la periode Anastase f'-Justinien f' (49 1 -565), in Etudes byzantines et
postbyzantines, I l, Bucureşti, 1 99 1 . p. 48.
7 � Procopius din Caesarea, De aed. , IV. 6. 3 7 (FHIJR, II. p. 468. 469).
76 Nove/lae, t:dictum XIII. XI (FHDR. I I. p. 386. 387); Tcolilact Simocata. V I I I. 6 (Ibidem. p. 550.
5 5 1 ) : Gh. Ştelan. Justiniana Prima şi stăpânirea bizantină la Dunărea de Jos in secolul
al l 'l-lea e. n. , in Drobeta, 1 . 1 974, p. 69.
7 7 Procopius din Caesarea, De be/lis, V I I , 1 4, 32. 33 (FHDR, I I , p. 442-445); A. Madgearu, The
Placemenl ofthe Fortress 7itrris (Procopius. Bel/. Goth.. 1/1, 1 4. 32-33, in Balkan Studies,
78

3 3 , 1 992, 2, p. 203-208.

V. Velkov, Kleinasiaten und Syrer in den Balk.angebieten wăhrend der Spătantike (I V. - VI.
Jh.), in Etudes historiques, 2, 1 965, p. 1 9-29; 1 . Barnea, Relaţiile provinciei Scythia
Minor cu Asia Mică, Siria şi Egiptul, in Ponlica, 5, 1 972, p. 1 6 1 - 1 66; A. Min�ev, Die
westliche Schwarzmeerkiiste und der Osten in der Spălantike, in Spătantike und
friihbyzanlinische Kultur Bulgariens zwischen Orient und Okzidenl. Referat � gehalten
.
im Rahmcn eines Gemeinsam mit bulgarischen Forschungsinstitut im Ostcrreich
organisierten arbcitsgespriiches vom 8. Bis 1 O. November 1 983, von R. Pili inger
( l l rsg.), Wien. 1 986, p. 1 03- 1 1 3 .
79 A . Barnea, op. cit. , p. 243, 244; A. Opai\, op. cit. , p. 1 65.
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largitiorwn80, strânsele legături dintre bisericile celor două ţinuturi, prezenta în regiunea

frontalieră a Dunării a numeroase trupe, care necesitau un consum rid�cat de produse,
printre care aşa-numitele species annonariae, ce trebuiau aduse din alte provincii8 1 ,
existenta căilor de comunicatie facile pe uscat, fluviu şi mare82, proximitatea teritoriilor
barbare şi oportunităţile de comert oferite de ele8\ dinamismul unor negustori şi
transportatori originari din peninsula ponto-mediteraneanăs.�
Despre produsele comercializate de provinciile şi oraşele microasiatice care ar fi
putut ajunge în Pontul Stâng şi în regiunea Dunării de Jos ne putem fonna o imagine
dintr-o lucrare intitulată Expositio totius mundi el gentium, redactată la mij locul
veacului al IV-lea de vreun posesor de nave, rămas anonim85 Confonn acesteia, Cilicia
producea mult vin, spre bucuria altor provincii ("quaefaciens multum vinum laetijicat et
alias provincias")86, Cappadocia, cu Caesarea, expedia peste tot excelente produse,
precum veşminte din blană de iepure, piei din Babylon şi animale (cai?) de rasă
imperială ("negotia autem haec optima ubique mittere eam aiunt: leporinam uestem el
habylonicarum pellium et illorum diuinorum animalium formositatem")81, Galatia
practica un comert considerabil cu haine ("negotiatur uestem plurimam")88, Phrygia, cu

80

81

82

NotDig. Or. I I I. 4-8 (FIIDR. I l. p. 208. 209); M. Zahariade. Moesia Secunda. Scythia
p.
1 7 1 - 1 73 ; ldem. Limesul roman . . , p. 40; A. Barnea. op. cit. , p. 238; ldem, L 'epoque du
dominat au Bas-Danube. Presences, liaisons. influences, in BalcPosn, 1, 1 995, p. 279; A.
Opai(, op. cit p. 1 70, 260, 26 1 .
Ibidem, p. 1 65, 1 66, 259, 260.
A. Barnca. Voies de communication 011 Bas-Dan11be artx /Ve- VIe s. ap. J.-C., in Etudes
byzantines el post-byzantines, Bucureşti, I I I. 1 997, p. 29-42; D. Gh. Teodor, Consideraţii
privind unele importuri bizantine la nord11l Dunării de Jos in secolele 1 '-V/1 d. /1. in
Memllntiq, 2 1 . 1 997. p. 205. 208.
Vezi instrumentele de măsur!l şi control descoperite in Scvtlria Minor (IGI.R. 86. 1 79. 247: P.
Diaconu, Un deneral monetiforme trouve a Păcuiul lui Soare. in RESEE, 1 9. 1 98 1 . 3. p.
485-488; 1. Barnea. Din nou despre Flavius Gerontios, prefect al Constantinopolului. în
SCJVA . 4 1 . 1 990. 3-4 . p. 3 1 3. 3 1 4: SEG. XLII. 676; A. Bamea. in A. Succveanu. A.
Barnca. op. cit . p. 238. 240; ldcm. ·op. cit. . în BalcPosn. 1. 1 995, p. 280; D. Paraschiv.
Alci.wri ponderale romano-bi::antine descoperite in nordul Dobrogei. în Pontica. 3 1 .
1 998. p. 287-290), Dacia Ripensis (K. Dimitrov. Monnaies el instrumenls de pesage
antiques de Castra Mortis. in Der limes an der Unteren Donau von Diocletian his
1/erak/ios. 1 ortriige der lnternationalen Kunjeren:: Svi.vtov. /Julgarien ( 1 .-5. Scptcmbcr
1 998). l lcmusgcgcbcn von G. von Biilow und A. Minccva. Solia. 1 999. p. 42. 43. 47) şi ill
nordul Dun!lrii. la .'iucidava (Cclciu. jud. Olt) (IGI.R. 302).
.Hercatores Gala/as in zona Dunării Interioare şi a Mării Negre pc vremea lui l u l ianus (36 1 .

.•

.•

K.l

.

"

Ma

363) - 1\mmianus Marcellinuş, X I I , 7 , 8 , cd.

J . Fontaine. Paris.

1 996, p. 1 03 ;

'OC:vxoA.w�.

vavKAiffJO� 'A mav� la Odessos - SS/8, 96; un alt vavlcltfp� din 1cp6v (pe coasta turcă ?)
in acelaşi oraş - SEG, X L 597; vezi şi M. Alexianu, N. Zugravu, Makarios. Sur la
signijication d 'un · anthroponyme atteste a Ţruşeşti (cu/ture Sântana de Mureş
Cernjakhov), in SAA, 3-4, 1 997, p. 1 73- 1 78, in special p. 1 74, 1 75.
" 1-:..tpositio tolius mundi el gentium, introduction, texte critique, traduction. notes et commcntairc
par J. Rouge, Paris, 1 966 (SC. 1 24), p. 1 9. 37.
11' Ibidem, XXXIX, p. 1 76.
"
lh idem. XL, p. 1 76.
11 Ibidem, X L I . p. 1 78.
,
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oraşul Laodicaea. exporta veşminte confectionate dintr-o singură bucată de pânză.
cunoscute sub numele de laodiciene" ("uel·lem solam el nominalam emillal, quae .�ic
"
89
vocalur laodicena") , Pcimphylia mcea mult ulei, pe care-I destina exportului ("oleum
autem mullum faciens el alias regiones implens")90, in Caria se obţineau vinuri variate,

u lei, orez, purpură de bună cal itate şi grâu ("uina varia, oleum, oridiam, purpuram
bonom, alicam")91 , Hellesponlus era o regiune propice fructelor, grâului, vinului şi
uleiului ("regio frugifera, frumenlo, uino el oleo ornala")92 iar Bithynia oferea tot felul
'
de fructe ("quae sic omnem fructum faci/")93 De asemenea, amforele cu grafjili şi
dipinti, descoperite în aşa-numitul .,Edificiu cu mozaic" de la Tomis, capitala provinciei
Scythia Minor, dovedesc şi exportul dinspre Asia M ică a styrax ului (balsamum
styracis) - o răşină extrasă din speci i arboricole m icroasiatice întrebuinţată la prepararea
drogurilor şi a medicamentelor, la confecţionarea torţelor şi la ungerea corăbiilor şi a
frângh i i lor9ol În sfărşit, este posibil ca din aceeaşi regiune să fi fost importate colofon iul
(colophonium), folosit pentru a impermeabiliza amforele destinate transportului vinului,
pentru prepararea lacuri lor. vopselelor şi ca liant95, şi terebentina (balsamum
terehenthique), uti lizat11 la realizarea substanţelor farmaceutice96
La rândul ei, regiunea G urilor l strului putea trimite în părţile asiatice peşte
dun1irean sau pontic conservat (raptxor;)97 sau articole procurate din stânga fluviului.
lemn. ambră. sare, ceară. m iere de albine, animale
din comerţul cu ,.barbari i "
domestice, blănuri, sclavi'JH
Arheologic şi epigrafic, nu toate produsele menţionate pot fi depistate, cele mai
mu lte fi ind perisabile, dar cercetările de teren au dat la iveală numeroase alte dovezi
care, aşa cum arată specialiştii, atestă praticarea mai multor tipuri de sch imburi
comerc iale - reciprocitate, redistribuţie şi marketing99
-

89

Ibidem, X L I I , p. 1 78.
Ibidem. X LV. p. 1 80.
'1 1 Ibidem. X LV I I , p. 1 82 .
'1 ! Ibidem. X LV I I I . p . 1 82.
93 Ibidem. XLIX, p. 1 84.
94 /GLR. 66. a: 66. c. 2: 66. 1': 66. h. 1 ; 66. h. 3 ; 66. j, 1: 66, j. 2: 66, j. 6; 66, j, 7; 66, 1, 1 : 66, 1. 3:
66. 1. 4: 66. 1. 6: 66, m. 3 ; p. 1 00: A Barnca, in A. Suceveanu, A. Barnea, op. cit p. 242:
!\. . Opaiţ. op. cit. , p. 1 64.
9' /GU?, p. 1 00; t\. Barnca., op. cit. : A Opai\. op. cii. .
% /CU?. 66. 1'; 66. j. 7; 66, m. 3; p. 1 00; A. Barnca. op. cit. : A Opait. op. cit . .
•n Prepararea lui la //istria c atestat!\ inc11 din epoca romană - /SM. 1 . 68. r. 22. 24: D . M . Pippidi. _<.;tudii
de istorie şi epigrajie. Bucureşti. 1 988. p. 1 30- 1 35. l>cştc histrian comcrcializ.at la f:'pheso.1· in
epoca romană. pc seama cănaia se lua impozit (le(i'tlion tefl a•xquikejl) A Succvcanu. 1 'iata
economică in Dobrogea romană. Secolele. 1-111 e.n. . Bucureşti. 1 977, p. 1 1 3 .
9" Thcmistios. Or. X (FI/IJR. I l . p . 60. 6 1 ) : 1\.mmianus Marcel linus. X X X I , 4. I l (Ibidem. p . 1 36.
1 37): D. Gh. Tcodor. Uomanitatea carpato-dunăreană şi /Ji=anţul in veacurile 1 '-X/ e.n.,
l aşi. 1 98 1 . p. 28; ldcm. op. cit. . in A femAntiq, 2 1 , 1 997, p. 203; A. Opai(, op. cii. . p. 1 65,
1 7 1 . Pentru importul produselor menţionate din Barbaricum in Imperiu, vezi şi J.
Kolcndo, Luginsc=lowiek = plemienia Lugi6w w inskrypcji = Narbo (CIL XII 4468). in
Studia Gothica. 1, Lublin, 1 996, p. 1 85- 1 93 ; ldcm, L 'importa/ion de fourrures du
Barbaricum sur le lerriloire de / 'Empire romain, in MBA H. 1 8, 1 999, 2, p. 1 -23.

' 10

.•

-

99

A. Opaiţ, op. cit. , p. 1 64.
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1 /. Monede şi sigilii.
Acestea sunt printre cele mai reprezentative categori i de obiecte care probează
rapor1uri economice de genul red istribuţiei şi al marketingului dintre spaţiul ponto
dunărean şi cel asiatic. Descoperirile sunt foarte numeroase şi ele se îmbogăţesc de la an
la an. Astfel, pe întreaga perioadă a Dominatului, mai ales în localităţile vest- şi nord
vest-pontice, din interiorul sau de pe malul danubian al Scythiei Minor au c irculat, în
proporţi i ce reflectă fluctuaţiile economiei monetare romano-bizantine în acest
interval l!10, piese emise de atelierele din Nicomedia (lsmit, Turcia) (Bithynia) 101 şi
1 00

101

O. l liescu. in 1. Barnea. O. l licscu, Constantin cel Mare, Bucureşti. 1 982, p. 1 24 - 1 29: P. V.
Suvalov. Sluc'eainye Jluktuacii ili prednamerennyi otbor? (li·i k/asa follisov posledne i
t'en·erti 1"1 v.). in SP. 6. 1 999. p. 1 04- 1 1 O.
Tomis: B. M itrca. Un te:aur de monede bi:antine descoperit la Constan(a. in Pontica. 1 6.
1 983. nr. 3 1 6-323. 3 75-38 1 : V . M . Butnariu. Monedele romane postaureliene in teritoriile
carpato-dunârene-pontice (anii 2 75-./91). 1. Perioada 2 75- 3 2 ./. in ArhMold. I l . 1 987. nr.
1 46: //. Perioada 32.J-383. in Ibidem . 1 2. 1 91!8. nr. 274: III. Perioada 383- .J91. in Ib idem.
1 4. 1 99 1 . nr. 70. p. 97 (nr. 1 5 ): Gh. l'oenaru llon.lea. B. M itrea. op. cit.. in Dacia. NS. 3 5.
1 99 1 . nr. 34. 35: ldem. op. cit .. in Ibidem. 3!1-39. 1 994- 1 995. nr. 4: Gh. Poenaru Bordea.
R. Ocheşanu. op. cit. . in Pontica. 24. 1 99 1 . nr. 3-5: G. Custurea. A. Vertan. G. Talmatch i.
De.1·coperiri numeture in DobroKell (.\'//). in Ibidem. 3 1 . 1 991!. nr. 1 867. 1 1!61!: 1/i.vtria :
V . M . Butnariu. op. cit. . in .·lrld lold. I l . 1 91!7. nr. 1 41!: ldem. op. cit. . in Ibidem . 1 2. 1 988.
nr. 21!0: ldem. op. cit. . in Ibidem. 1 4. 1 99 1 . nr. 73: Callatis: ldem. op. cit. . in Ibidem. 1 2 .
1 91!11. nr. 21! 1 : 7i·opaeum 7 i'aiani (1\damclisi. jud. Constant<!): 1. Barnea (cuunl. ).
1 i'opaem11 7i 'aiani. 1. Cetatea. Bucureşti. 1 979. p. 1 39: V.M. Butnariu. op. cit. . in
ArhA/old. I l . 1 987. nr. 1 53 : ldem. op. cit. . in Ibidem. 1 2. 1 988. nr. 284: !\. Vertan. G.
Custurea. op. cit.. in l'ontica. 25. 1 992. nr. 1 3 80. 1 3 90: A:riopolis ( l·l inog, jud. Consranta):
V.M. Butnariu. op. cit. . in Arh!llold, I l . 1 987, nr. 1 26: ldem. op. cit. . în Ibidem . 1 2, 1 988,
nr. 221!: Sucidava ( Izvoarele, jud. Constanta): A. Vcrtan, G. Custurca, Descoperiri
monetare in Dobrogea (11 ') , in Pontica, 1 5, 1 982, nr. 437; ldcm, Cronica descoperirilor
monewre in Dobrogea (VIII). in Ibidem, 2 1 -22, 1 988- 1 989. nr. 1 22 1 . 1 23 3 , 1 242: V.M.
Butnariu. op. cit. . in Arh!llold. I l . 1 987. nr. 1 30: ldcm. op. cit in Ibidem. 1 4. 1 99 1 . nr.
62: Sacidm·a ( Dunăreni. jud. Constanta): ldem. op. cit.. in Ibidem. I l . 1 987. nr. 1 47:
ldem. op. cit.. in Ibidem. 1 2. 1 981!. nr. 275: Carsium ( l lârşova. jud. Constanta): ldem. op.
cit. . in Ibidem. I l . 1 987. nr. 1 49: ldem. op. cit . . in Ibidem. 1 2. 1 988. nr. 278: Gh. l'uenaru
Bordea. Il M itrea. op. cit. . în Dacia. NS. 36. 1 992. nr. 42: C. Chiriac. Monede greceşti.
romane şi bi:allline descoperite in Dobrogea (sec. Il i. e.n. - VII e.n.), in Poniica. 1 6.
1 91!3. nr. 37: C. Nicolae. Descoperiri de epocci ronumci şi bi:antină la Carsium. în
Ibidem. 28-29. 1 995 - 1 996. p. 1 54: Troesmis ( lgl ita. jud. Tulcea): V.M. Butnariu. op. cit. .
in ,lrhMold. I l . 1 987. nr. 1 54: ldem. o1J. cit.. in Ibidem. 1 4. 1 99 1 . nr. 78: 1\. Vertan. G.
Custurea. op. cit. . în Pontica. 25. 1 992. nr. 1 502. 1 533, 1 542: V.l l . Baumann. A.vpecte ale
circula( iei nwtwtare de la Gurile IJ ru uirii i11 .vecolul al / 1 '-lea p. Chr. . in Pe11ce. 1 2. 1 996.
p. 256: Sal.w1·ia ( Mahmudia. jud. Tulcea): V.M. Butnariu. op. cit. . in .-lrhMold. 1 2. 1 988.
nr. 244: Caoiclam (Topalu. jud. Conslimta): ldem. op. cit. . în Ibidem. nr. 272: ldo:m. OI'·
cit. . in Ibidem. 1 4. 1 99 1 . nr. 69: 1\. Vertan. G. Custun.:a. op. cit. . in Pontica. 1 5. 1 982. nr.
5 1 6. 5 1 7: Cih. l'oenaru Bordea. B. M itrea. op. cit. . in Dacia. NS, 3 5 . 1 99 1 . nr. 84: 1\.
Vertan. Ci. Custurea. op. cit. . in l'o11tim. 2 1 -22. 1 988- 1 989, nr. 1 288, 1 292, 1 294. 1 305.
1 306: l dem. Descoperiri monetare i11 Dobrogea (X). in Ibidem, 28-29, 1 995- 1 996, nr.
1 565 : T. Papasima. A. Vertan. Monede romane şi bi:antine inedite din colecţia Mu:eului
const(inţean. în Ibidem. nr. 6: G. Custurea. A. Vcnan. G. Talmatchi. Descoperiri
.•
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monetare in Dobrogea (XI). in Ibidem. 30. 1 997. nr. 1 672. 1 722: ldem. op. cit. . in Ibidem.
3 1 . 1 998. nr. 1 844: :1/tinum (Oitina. _iud. Constanla): V.M. Bu t nari u. op. cit. . in :lrhA /old.
1 2. 1 981!. nr. 25 1 : Ulmetum (Pantelimon. j ud. Constan la): ldem. op. cit . . in Ibidem . 1 4.

1 99 1 . p. 99. nr. 2 1 : 1\. Vertan. G. Cu s turea. op. cit. . in l'ontica. 1 5. 1 982. nr. 532: Gh.
Poenaru Bordea. B. Mitrea. op. cit. . in Dacia. NS. 35. 1 99 1 . nr. 65; /Jeroe ( Piatra Freeă l ei .
jud. Tulcea): ldem. op. cit. . in Ibidem . 38-39. 1 994- 1 995. nr. 67: Gh. Poenaru Bordca, R.
Ocheşanu, op. cit. , in 1•onlica, 24, 1 99 1 . nr. 3-4: Arrubium (Măcin, jud. Tulcea): V.M.
Butnariu, op. cit. . in ArhMold, 1 2. 1 988, p. 1 88 (nr. 47): Gh. Poenaru llordea, Il. M itrea.
op. cit .. in Dacia. NS, 36, 1 992, nr. 45; Noviodunum ( lsaccca, jud. Tulcea): E. ObcrUindcr
Tâmovcanu. op. cit. , nr. 1 1 0. 1 1 4. 1 1 7, 1 2 1 ; F. Topoleanu, Noi descoperiri arheologice la
lsaccea (1). in 1•euce. 9, 1 984, nr. 74, 86; V.M. Butnariu, op. cit. . in ArhMold, 1 2. 1 988. nr.
279: ldem, op. cit., in Ibidem, 1 4. 1 99 1 , nr. 74; V.l l. Baumann, op. cit. , p. 245, 254. 266274: Dinogetia (Garvan, jud. Tulcea): V.M. llutnariu. op. cit. . in ArhMold. 1 2. 1 988, nr.
276: lbida (Slava Rusă. jud. Tulcea): E. Oberlilnder-Tâmoveanu. op. cit. . nr. 1 40: V.M.
Bu t nari u . op. cit. , in ArhA /old. 1 2. 1 91!8. nr. 283; Vicus Novus (Babndag, jud. Tulcea): l dem.
op. cit. . in Ibidem. 14. 1 99 1 . nr. 59: Gh. Pocnaru llordea. Il. Mi trea. op. cit. . in Dacw. NS.
36. 1 992. nr. 24: Aegvssus (Tulcea. jud. Tulcea): E. Ohcrliinder-T<imoveanu. op. cit. . nr. 75.
77: 1/almJ•ris (Murighiol, jud. Tulcea): V.l l . llaumann. op. cit. : Sulina {jud. Tulcea): E.
Obcrlilnder-Tâmovcanu. op. cit. . nr. 95: Cetatea (jud. Constanla): V.M. Butnariu. op. cit. . in
ArhA /old. 1 1 . 1 987. nr. 1 27: ldem. op. cit. . in Ibidem. 1 2. 1 988. nr. 229: Pi\cuiul lu i Soare
(jud. ronstanta): ldem. op. cit. . in Ibidem. 1 1 . 1 987. 1 3 7: ldem. op. cit. . in Ibidem. 1 2. 1 988.
nr. 252: Pecineaga (jud. Constanta): ldem. op. cit. . in Ibidem. 1 1 . 1 987. I JK: ldem. op. cit. .
in Ibidem. 1 2. 1 9KK. nr. 253: Cata lo i (jud. Tu l cea ) : Ibidem. nr. 225 : Cerhu liud. Tul cea ) :
Ibidem. nr. 226: Cunmăna (jud. Constanta): Ibidem. nr. 23 1 : Lesnezi (jud. Constmlta):
Ibidem. nr. 242: Luncavila (jud. Tulcea): Ibidem. nr. 243: Mănăstirea Cocoş (jud. Tu l cea ) :
Ibidem. n r. 245: Niculilcl (jud. Tul cea): Ibidem. nr. 247 şi p. 1 K 9 (nr. 5 1 ): V .M. Butnariu. op.
cit. . in .·lrh.llold. 14. 1 99 1 . nr. 65 : V. l l. Baumann. op. cit . . p. 245. 248. 249. 276-271!:
Războicni (jud. Tulc�-a): V.M. llutnariu. op. cit. . in ArhMold. 1 2. 1 988. nr. 25 K : ldem. op.
cit . . in Ibidem, 1 4. 1 99 1 . nr. 67: Tclita (jud. Tulcea): ldem. op. cit.. in Ibidem. 1 2. 1 988. nr.
263; V.l l. Baumann, op. cit.. p. 245. 254. 278-282; Valea Nucarilor (jud. Tulcea): V.M.
Butnariu. op. cit. , in ArhMold. 1 2. 1 988. nr. 266; � (jud. Constanla): Ibidem, p. 1 89 (nr.
5 3 ): Gh. Pocnaru llordea. R. Ochcşanu. op. cit in l'ontica. 24. 1 99 1 , p. 359; Mcdgidia (jud.
Constanta): V.M. llutnariu. op. cit. , in ArhMold, 1 4. 1 99 1 , p. 98 (nr. 1 8): T. Papasima.
1\. Vcrtan. op. cit.. in l'ontica. 28-29. 1 995- 1 996. nr. 1 3 : N ulăru (jud. Tulcea): Gh.
Poenaru Bordea. B. Mitrea. op. cit. . in Dacia. NS. 31!-39. 1 994- 1 995. nr. 62: M ircea
Vodă (jud. Constanta): V.M. Butnariu. op. cit. . in ..1rhAlold. 14. 1 99 1 . p. 98 (nr. 1 9 ):
Techirghiol (jud. Constanla): /\. V ertan. G. Custurea. op. dt. . in l'rmtica. 28-29. 1 9951 996. nr. 1 624: G. Custurea. /\. Vertan. G. Talmalchi. op. cit. . in Ibidem. 30. 1 997. nr.
1 793. 1 800: Seimeni (jud. Constanla): T. Papasima. /\. Vertan. op. cit. . in Ibidem. 2829. 1 995- 1 996. nr. 1 6: V iile (jud. Constanla): T. 11 apasima . Monede bi:wlfine inedite
din mlec(ia . Hu:eului judeţea11 Ccilcimşi. in Ibidem. nr. 5: Ni sipari (jud. Constanla): G.
Custurea. /\. Vertan. G. Talma1chi. op. L"it. . in Ibidem. 3 0 . 1 997. nr. 1 789: T;irgusor
(jud. Constanla): ldem. op. cit. . in Ibidem. 3 1 . 1 998. nr. 1 %4: Bestepe: Gh. l'oenaru
Bordea. R. Och c şanu. J"e:aurul de monede romcme târ:ii descoperit la /leştepe. in
Ibidem. 23. 1 990. nr. 40. 84-9 1 . 1 2 7- 1 29. 1 5 5- 1 70. 275-277: Dohrnl!ea: /\. V e n an. (i.
Custurea. op. cit. . in Ibide m . 1 5 . 1 982. nr. 49 1 . 50 1 : ldem. IJe.vcop,•riri moil(•/cm' in
Dobrogea (1 ') . in lbiclem. 1 6. 1 983. nr. (>66. 673. 690. 785. 787: C. Chiriac. op. cit . . nr.
I l!. 1 9. 24: V.M. Bulnariu. OI'· cit. . in Arl/.\ lold. 1 1 . 1 987. p. 1 34 : ldem. op. cit. . in
Ibidem. 1 2. 1 988. p. 1 7 1 . 1 72 : ldem. op. cit. . in ArhMold. 1 4. 1 99 1 . p. 92 etc.
.•
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C)':zicu.\' (Hellespontus) 102 • Din punct de vedere al ordinii numerice, ele se plasează după
102

Tomis : B. Mitrca. op. cit. . in Pon/ica. 1 6. 1 983. nr. 324-325. 382: V . M . Butnariu. op. cii. . in
ArhMold. I l . 1 987. nr. 1 45: ldcm. op. cit. . in Ibidem. 1 2. 1 988. nr. 274: ldcm. op. cii. . in
Ibidem. 14. 1 99 1 . nr. 70 �i p. 97. 98 (nr. 1 5. 1 6): Gh. Puenaru Burdea. R. Oeheşanu. op.
cit. . in Ponlica. 24. 1 99 1 . nr. 1 . 6: A.. V enan. G. Custurea. op. cit. . in Ibidem, 1 5. 1 982. nr.
1 436: Gh. Poenaru Bordea, B. M itrea. op. cit. . in Dacia. NS. 38-39. 1 994- 1 995. nr. 4: U.
Custurea. A.. Vertan. G . Talmatch i. op. cii. . in Ponlica. 30, 1 997. nr. 1 736a; ldem. op. cii. .
in Ibidem. 3 1 . 1 998, nr. 1 853, 1 864; 1/islria: V.M. Butnariu. op. cit. , in ArhMold, I l ,
1 987. nr. 1 48; ldcm. op. cit. . in Ibidem. 1 2, 1 988. nr. 280; Callalis: Ibidem. nr. 28 1 ;
A:riopolis: ldcm, op. cii. , in Ibidem, I l , 1 987, nr. 1 26; ldem, op. cit. , Î!J Ibidem, 1 2. 1 988,
nr. 228: ldcm, op. cii. , în Ibidem. 1 4, 1 99 1 , nr. 60; Sucidava: ldcm, op. cit. . în Ibidem, I l .
1 987, nr. 1 30; ldcm. op. cit în Ibidem, 1 4. 1 99 1 . nr. 62; A. Venan, G. Custurea, op. cit. .
in Ponlica, 1 5, 1 982, nr. 435; ldem, op. cii. , in Ibidem, 2 1 -22, 1 988- 1 989, nr. 1 200, 1 208.
.•

1 2 1 5. 1 2 1 6. 1 229, 1 232, 1 235, 1 240, 1 248; ldcm, op. cit. , în Ibidem, 28-29, 1 995- 1 996.
nr. 1 586. 1 594: G. Custurca, A. Vcnan. G. Talm aţchi , op. cit. , în Ibidem, 30, 1 997. nr.
1 759. 1 762. 1 776; ldem. op. cit. . in Ibidem, 3 1 , 1 998, nr. 1 893, 1 9 1 2 ; Troesmis: V.M.
Butnariu, op. cit. . in ArlrMold, I l . 1 987, nr. 1 54; ldem, op. cit. , în Ibidem, 1 2. 1 988, nr.
285; ldcm. op. cit. . in Ibidem. 1 4. 1 99 1 . nr. 78; V.H. Baumann. op. cit.. p. 256; Capidava:
V.M. Butnariu. op. cit. . in ArlrMold. 1 2. 1 988. nr. 272: ldem. op. cii. . in Ibidem. 1 4 . 1 99 1 .
nr. 79: A . Vcnan. G . Custurea. op. cii. . nr. 1402: G . Custurea. A . Venan. G . Talmatchi.
op. cii. . in Pontica. 30. 1 997. nr. 1 680. 1 68 1 . 1·7 1 3: ldcm, op. cii. . in Ibidem. 3 1 . 1 998. nr.
1 839: Carsium: V.M. Butnariu. op. cii. . in ArhMold. 1 2. 1 988. nr. 278: C. Nicolae. op.
cit. : Nm·iodrmum: F Topoleanu. op. cii. . nr. 8 1 . 89. 9 1 . 92. 94. 1 00. 1 32: V . M . Butnariu.
op. cii. . in .· lrlr.Holtl. 1 2. 1 988. nr. 279: V . I l. Baumann, op. cii. , p. 245. 254, 266-274:
Ji-opaewrr 1i·aiani: A. Vertan. G. Custurea. op. cit. . in Pon/ica. 1 6. 1 983. nr. 658: V . M .
Butnariu. op. cit. . in ArhA!old. 1 2. 1 988. nr. 284: A. Venan. G. Custurea. op. cit. . nr.
1 38 1 : lllmetum: V. M. Butnariu. op. cii. . in ArhMold. 1 4. 1 99 1 , p. 99 (nr. 2 1 ) ; A.. V ertan.
G. Custurea. op. cit. , in Pontica. 28-29. 1 995- 1 996. nr. 1 637: Gh. Poenaru Bordea. B.
M itrea. op. cii. . in Dacia. NS. 35. 1 99 1 . nr. 65: Vicus Novus: V.M. Butnariu. op. cii. . in
ArlrMold. 1 4. 1 99 1 . nr. 59: lbida: G. Custurea. A. Venan, G. Talmatchi. op. cit. . in
l'onlica. 30, 1 997, nr. 1 79 1 ; Cius (Gârliciu, jud. Constanta): A. V enan, G. Custurea, op.
cit. , nr. 1 487. 1 489; G. Custurea, A. Vertan, G. Talmaţchi, op. cit., in Pontica, 3 1 . 1 998,
nr. 1 88 1 ; Arrubium: V. M. Butnariu, op. cit. , in ArlrMold, 1 2. 1 988, p. 1 88 (nr. 47); Gh.
Poenaru Bordea. 13. Mitrea, op. cit. , in Dacia, NS, 36, 1 992, nr. 45; Halmvris: ldem, op.
cit. . in Dacia, NS, 38-39, 1 994- 1 995, nr. 86; V.H. Baumann, op. cit. , p. 256; Lespezi (jud.
Constanta): V.M. Butnariu. op. cit. , in ArhMold. I l , 1 987, nr. 1 3 1 ; ldem, op. cit. . in
Ibidem. 1 2. 1 988, nr. 242: Mircea Vodll (jud. Constanta): l d em. op. cit.. în Ibidem. 1 1 .
1 987. nr. 1 32; Niculilcl (jud. Tulcea): E. Oberliinder-Târnoveanu. op. cit. . nr. 88: V.M.
Butnariu, op. cit. . in ArlrA/old. 1 1 . 1987. nr. 1 34: ldem. op. cii. . in Ibidem. 1 2. 1 988. nr.
247. p. 1 89 (nr. 5 1 ): V . l l . Baumann, op. cit. , p. 245. 254. 248. 249. 276-278: NuHiru (jud.
Tulcea): E. Obcrlănder-Târnoveanu. op. cit. . nr. 89: V.M. Butnariu. op. cit. . in Arh/llold.
1 1 . 1 987. nr. 1 35: Gh. Poenaru Bordea. B. M itrea, op. cit. . in Dacia, NS, 38-39, 1 9941 995. nr. 62: Pecincaga (jud. Constanta): V.M. Butnariu, op. cit. , in ArlrMold, I l , 1 987.
nr. 1 38; ldem. op. cit. . in Ibidem, 1 2. 1 988. nr. 253; Vllleni (jud. Constanta): ldem, op.
cit . . în Ibidem. 1 1 . 1 987. nr. 1 44: Camena (jud. Tulcea): ldem. op. cit. . în Ibidem. 1 2.
1 981!. nr. 224: Cerbu (jud. Tulcea): Ibidem. nr. 226: Cetatea (jud. Constanta): lbiclem. nr.
229: Enisala (jud. Tulcea): Ibidem. nr. 235: Izvoarele (jud. Tulcea): Ibidem. nr. 235:
l .uneaviJa (jud. Tulcea): Ibidem. nr. !43 : M ă năsti rea Cocos (jud. Tulcea): Ibidem. nr. 245:
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cele provenite din monetării le de la Constantinopolis (Europa), respectiv Thessa/oniki
(Macedonia Prima) 103 Cât priveşte sigi l i i le comerciale, proven ienţa lor este mult mai
variată. Cele mai numeroase sunt de la Ephesus - centrul admin istrativ al circumscripţiei
vamale quadragesima portuum Asiae, din care fll ceau parte provinciile diocezei Asia;
ele au fost descoperite la Tomis (Scythia Minor) 104 , Sucidava (Moesia /f) 105 şi
Durustorum (Moesia //) 106 Altele au aj uns de la Smyrna (Asia), fi ind găsite la Tomis
(Scythia Minor) 1 01 şi Sucidava (Moesia //) 1 08 , şi din Pamphylia, apărute la Tomi.1· 1 09,
A ltinum (Scythia Minur) 1 10 şi Sucidava (Moesia Secunda) 1 1 1 Se adaugă cele ale oraşelor
l'ergamum (Asia) 1 1 2 , Magnesia (Asia) 1 n , Maiandrmipulis? (Asia) 1 14 , Metropolis
Sipotc (jud. Constm11a): Ibidem. nr. 262 şi p. 1 89 (nr. 53 ): Gh. Poenaru Bordca, R.
Ochcşanu, op. cit. , in Ponlica, 24. 1 99 1 , p. 359; Păcuiul lui Soare (jud. Conslanla): V.M.
Butnariu, op. cit. , in ArhMold, 1 2, 1 988, nr. 252: G. Custurca. T. Papasima. Monede
bizanline descoperite la Păcuiul lui Soare (Calalog), in Ponlica, 25, 1 992, nr. 1 O; Rl\zboicni
(jud. Tulcea): V .M. Butnariu. op. cit. , in ArhMold, 1 2. 1 988, nr. 258; Telita (jud. Tulcea):
Ibidem, nr. 263; V . l 1 . Baumann, op. cii. , p. 245, 254, 274-278, 282-284; Târgusor (jud.
Constanta): V.M. Bulnariu, op. cii. , in ArhMo/d, 1 2, 1 988. nr. 264; ldem, op. cii., in Ibidem.
14. 1 99 1 . nr. 68; G. Custurca, A. Vertan, G. Talmatchi, op. cit. , nr. 1 962; Visina (jud.
Constanta): V.M. Bulnariu, op. cit.. in ArhMold. 1 2, 1 988. nr. 279; Medgidia (jud.
Constanta): ldcm. op. cii. . in ArhMold. 1 4. 1 99 1 , p. 98 (nr. 1 8); Eloric Sud (jud. Constanla):
A. Vcrtan, G. Cuslurca, op. cit nr. 1437; Ovidiu (jud. Constanta): Ibidem. nr. 1 554: Salu
Nou tjud. Constanta): ldem, op. cit in Pontica. 28-29. 1 995- 1 996, nr. 1 609: Bcslcpc: Gh.
Pocnam Oordca. R. Ocheşanu. op. cit. . in Ibidem. 23. 1 990. nr. 7. 1 1 . 92. 93. 1 30- 1 33. 1 7 1 1 82. 278-280: Babadag (jud. Tulcea): Gh. Pocnaru Bordca. B. Mitrca. op. cii. . in Dacia, NS.
36. 1 992. nr. 24: Tt:chirghiol (jud. Constanta): G. Custurca. A. Vcrtan. G. Talmatchi. op. cit. .
i n Pontica. 30. 1 997, nr. 1 792: Tuzla (jud. Constanta): ldcm. op. cii. , i n Ibidem. 3 1 . 1 998. nr.
1 98 1 ; Dobrogea: A. Vcrtan. G. Custurca. op. cit. . in Ibidem. 1 5. 1 982, nr. 493. 509: ldcm.
op. cit. . in Ibidem. 1 6. 1 983. nr. 665. 680. 682. 683. 688. 739. 74 1 : C. Chiriac. op. cii. . nr.
1 3. 14. 1 6. 3 5. 4 1 : V.M. Butnariu. op. cii. . in ilrh,\ /o/d. 1 1 , 1 987. p. 1 34: ldcm, op. cii. . in
Ibidem. 1 2. 1 988. p. 1 7 1 ; ldcm. op. cit. . in Ibidem. 14. 1 99 1 . p. 92: G. Custurca. A. Vcrtan.
G. Talma1chi. op. cii. . in l'onlica. 30. 1 997. nr. 1 8 1 8 etc.
101
A. Barnca. op. cit. . p. 25 1 : A. Opait. op. cii .. p. 1 65.
lll-l 1 . Barnca. Plombs byzantins de la col/ee/ion Micile/ C Sou/zo. in RES/:.1:', 7. 1 969. 1. nr. 7: A.
Barnea. op. cit. , p. 24 1 .
IO\
V Culică. Plumburi comerciale din cetatea romana-bizantină de la Izvoarele (Dobrogea) (/),
in Ponlica, 8. 1 975. nr. 57-60; (//), in Ibidem. 9. 1 976. p. 1 20; {///) . i n Ibidem, 1 2, 1 979, p.
1 48; A. Barnea, op. cit. . p. 24 1 .
1 06 1 . Barnea, Sigilii bizantine de la Durostorum-Dorosto/on, in Pontica, 1 5. 1 982, nr. 2 (SEC,
X X X I V. 733).
107 1. Barnca, op. cit. , in RESEE. 7, 1 969; 1 . nr. 1 -3 : A. Barnca. op. cit. .
1 08 V . Culicl\. op. cit. . in Ponlica. 8. 1 975. nr. 49-56. 1 1 6: ldcm. op. cii. . in Ibidem. 9, 1 976. p.
1 20: ldcm, op. cii. . in Ibidem. 1 2. 1 979. p. 1 48: A. Barnca. op. cii. : 1. Barnca. Sigilii
bizantine din Dobrogea, în SCII'A. 47. 1 996. 2, nr. 2 (?).
l ll'J ldcm. Sigilii inedile din Dobrogea (III). în Ponli,·a. 23. 1 990. p. 3 1 7.
1 1 11
ldcm. op. cii. . in SC/ 1 '11. 47. 1 996. 2. nr. 3 (SEG. X L. 583).
1 1 1 V Culicl\. op. cii. . in Ibidem. 8, 1 975. nr. 85 (?), 1 04: 1. llamca. op. cii.. în Ibidem, 23, 1 990, p. 3 1 7.
1 1:
La Noviodunum: ldcm. Sigilii bizantine inedite din Dobrogea (//). în Ibidem. 1 8. 1 985. nr. 4:
ldem. ScemLT by::antins de la Dobroudja, în RESEE. 24. 1 986. 2. nr. 4: ldem, Noviodunum
in lumina sigiliilor bizanline. in SCIVA. 48. 1 997. 4. p. 354. 360: SI-:G. X X X V. 848.
-
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(Asia) 1 1 5, Koloe (Asia) 1 1 6, Adramyllium (Burhaniye, Turcia) (Asia) 1 1 7, Sionia (Asia) 1 1 8,
Hypaipa (Asia) 1 19, Assos (Assus) (Asia) 1 20, Tereie (Mysia) 1 2 1 , Laodicaea (Piuygia
Pacatiana) 1 22 şi, foarte probabil, altelem După cum se observă, predomină categoric
plumburile comerciale ale centrelor m icroasiatice din pat1ea vestică a peninsulei, fapt
care nu este de mirare dacă avem în vedere statutul vamal al Scythiei Minor şi Moesiei
Secunda şi dinamica deosebită a comerc ianţilor originari din prov inciile diocezei Asia.
În spaţiul nordic din proxim itatea Dunării şi al ţărmului nord-vestic al Pontu lui
Euxin, lim itat în general de cursul fluviului Tyras (Nistru) şi limes transalutanus al
fostei provincii Dacia, mai precis partea meridională a Basarabiei şi Moldovei şi
Câmpia Munteniei. nu se întâlnesc sigi lii ale oraşelor microasiatice, în schimb apar
monede de bronz emise de Nicomedia şi C.)•zicus. Pătrunderea şi ut ilizarea lor de către
populaţiile nord-danubiene au fost innuentate de aceeaşi factori care au determinat
circu laţia tuturor pieselor monetare imperiale aj unse dincolo de frontieră pe diferite căi
(schimburi, " meşteri de artefacte, iti neranti " 1 2�, m i l itari aflati în expediţii, subsidii etc.)
în intervalul dintre retragerea admin istratiei romane din Dacia şi din sudul roman al
Moldovei în a doua jumătate a secolului al l l l -lea şi prăbuşirea puterii bizantine între
Balcani şi Dunăre la începutul veacului al V I I-lea; este vorba despre crizele interne şi
reformele monetare din I mperiu, interesul statului roman pentru resursele teritorii lor
nord-dunărene, politica economică a autorităţilor imperiale fată de externae genles din
proxumtatea frontierelor1 25, evenimentele politico-m i l itare şi fenomenele etno
demogratice fluctuante petrecute în Barbaricum etc. Toate acestea sunt în măsură să
expl ice pMrunderea sincopată, pe etape istorice, a monedelor amintite şi, totodată,
1 1 ·;

11

4

1 1;

1 1"
1 17
1 18

1 1 '1

l :o
1:1

C u l i că, op. cit. , în Pontica. 1!, 1 975. nr. 6 1 : !\. Barnca. op. cit. .
1 . Barnca. l!nedierte by=alllinische /Jiei.�iegel au.� Tomi.1· - Constan(a. in l'ontica. 25. 1 992. nr. 3
(SH1. X LV. 959).
La Tomis: 1 . Barnca. op. cit. . in RESEE. 1. 1 969. nr. 8. unde Metropolis este trecut in Plu:1 ·gia:

l .a Sucidava: V

!\. Barnca. op. cit. . care aprec iază că A /etropolis este .. viile de la Grande Phrygic ou son

homonvme de lonie"

l .a Tomis:

1 Barnea. op. cit. .

:

aceeaşi

nr.

4-6. unde oraşul este

localizat

localizare.

La Sucida\'{/ : V. C u l idl. op. cit. .

nr.

in l.ydia: !\.

Barnea. op. cit. .

cu

1 26.

Ibidem, n r. 63.
Ibidem. nr. 46-48. unde 1 ��·paipa este trecut i n Lydia.
La Noviodwwm: 1. llarnca. op. cit. , i n SCI I 'A , 41!. 1 997. 4. p. 354. 360. unde Assos c trecut la
A lvsia.

;

La ]o, lis: 1.

Barnca, op. cit. . în Pont/ca,

25. 1 992. nr. 4 (SEG. X LV. 960).

� �� V. C u l ică. op. cit. , nr. 62: A. Barnea, op. cit. .
1 �.; V C u l ică, op. cit. . nr. 9 : A. Barnea, op. cit. , p . 24 1 , 252.
1

�4

1 �'

C. Chiriac. Civili=atia bi=antinli şi societalea din regiunile extracmpatice ale României in
secolele 1'1- 1'111, rezu m at u l tezei d e doctoral, laşi, 1 999. p. 1 1! .
Codex /ustinianus. IV. 4 1 . 1 -2 ( F/ 1 /JR . 1 1 . p. 3 72. 3 7 3 ) : Themislios. Or. X ( Ibidem. p. 60.
6 1 ): Ammianus Marcc l l i nus. X X V I I. 5. 7 ( Ibidem. p.

1 24.

1 2 5 : Priscus l'anitcs.

Eo.:cerpta de legationibu.1· Ronwnorum. 1 : 3 ( Ibidem. p. 248. 249. 264. 265 ): l dcm.
1:\cerpta de legationisbus gentium. 1 : 5 : 1 1! (Ibidem, p. 286. 287. 290-293. 296. 297):
A . Barnca, op. cit . . p. 236-238. 250; ldem. op. cit . . în /JalcPosn. 1. 1 995. p. 278, 279:
!\ . Opail. op. cit. , p. 1 69- 1 7 3 .
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concentrarea lor pe anumite zone geografice 1 26 • De exemplu, aşa cum a arătat Viorel M .
Butnariu, pentru intervalul 275-324, când p e întreg spaţiul avut aici î n vedere se
constată un număr redus de monede de bronz 1 21, situaţie datorată, printre altele,
evenimentelor dramatice din zona limes-ului dunărean şi transformărilor structurale din
evoluţia internă a Imperiului, s-au inventariat puţini AE microasiatici 1 28 Perioada dintre
324-383, caracterizată în general de o atmosferă de linişte politică, favorizată şi de
tratatele de pace încheiate cu gotii de Constantinus 1 (306-337) in 332 ' 29 şi de Valens
(364-378) in 369 1 30, marchează un aflux mai intens de monedă romană dincolo de
Dunăre. Chiar dacă acestea reprezintă un număr însemnat de siliquae concentrate în
tezaure, semne evidente ale stipendierii germanicilor, totuşi monedele mărunte din
bronz destinate schimburilor curente nu lipsesc 1 3 1 ; printre ele, şi emisiuni ale atelierelor
din Nicomedia şi (vzicus 1 3 2 Î ntre 383-49 1 , in schimb, atunci când spaţiul carpato
balcanic s-a confruntat, printre altele, cu invazia hunică, având de suportat consecinte
dezastruoase pc toate planurile, iar Imperiul a. cunoscut o profundă criză, redresată abia
sub Anastasius 1 (49 1 -5 1 8) m . circulatia pieselor utilizate în activitătile comerciale a
1�6

Pentru o privire generală asupra acestor lcnomcnc. vezi V.M. Butnariu, op. cit. , in ArhMold.
1 1 . 1 987. p. 1 1 6- 1 26: ldem, op. cit. in Ibidem, 1 2, 1 988. p. 1 3 1 - 1 50: ldem. op. cit. , in
Ibidem, 1 4. 1 99 1 , p. 67-86: ldcm, Răspândirea monedelor bizantine din secolele 1'1- VII in
teritoriile carpato-dunărene. in IJSNR. 77-79 ( 1 983- 1 985). 1 987, 1 3 1 - 1 33, p. 1 99-235: C.
Chiriac, Despre tezaurele monetare bizantine din secolele VII-X de la est şi sud de
Carpaţi. in l'onlica. 24. 1 99 1 , p. 373-393; ldcm, Civilizaţia bizantină . . . , p. 1 5-22: A.
Madgearu. Continuitate şi discontinuitate culturală la Dunărea de Jos in secolele VII
I "III. Bucureşti. 1 997. p. 68-89: 1 . Curman. Contribuţii la istoria spcr(iului pruto-nistrean
in epoca el'lllui mediu timpuriu (sec. 1' - 1'11 d. Chr.), Chişinău. 1 998, p. 98, 99.
127
V.M. Butnariu. op. cit. . in ArlrA/old. 1 1 . 1 987. p. I l 8, 1 20.
128
Este vorba doar despre 5 J\E, dintre care 2 cmişi de Nicomedia şi 3 de Cv::icus. care se
cuncentreaz;1 in Câmpia Tcleonnanului - Ibidem. respectiv nr. 37 (Curcani. jud. Călllraşi
- 1 J\E) şi 7 1 (Novaci. jud. Giurgiu - 1 J\E) pentru Nicomedia. 48 (Giurgiu. jud. Giurgiu
- 1 AE), 8 1 ( Piteşti. jud. Argeş - 1 J\E) şi 1 1 8 (Udcni. jud. Teleonnan - 1 J\E) pentru
Ct:::icus. Pentru aceasta din urmă. se adaugă 1 J\E descoperit depane de Gurile Dunllrii. la
Zagavia tjud. laşi)
V Mihăilcseu-Birliba. V. Butnariu. Descoperiri monetare din
l lolclo m 1. i n .·lrh. Hold. 1 2. 1 988, nr. 50.
1 �'' Vezi .mprcr. la care adaugă M.B. Schukin. Fenomen c'erneachovskoi kuf 'twy epochi Konstantina·1\mrstanciea. iti cito takoe cerneahovskaicr kul 'tura"!. in .\"J>. 4. 1 999. p. 66- 1 O 1 .
un Themistius. Or. X ( FIID/l. I l . p. 56-67): J\mmianus M;trcellinus. X X V I I . 5. 7- 1 0 (Ibidem. p.
1 24- 1 27): Zosimos. IV, I l (Ibidem. p. 3 1 0. 3 1 1 ).
Lll
V.M. Butnariu. op. cit. in Arh.\ lold. 1 2. 1 988, p. 1 311. 1 39. 1 42. 1 45.
132
Din acest interval provin 1 7 descoperiri izolate de bronzuri microasiaticc, respectiv 8 din
Nicomedia (Ibidem, nr. 29: Buzău, jud. Bu7llu - 8 AE) şi 9 din Cv;icrrs (Ibidem, nr. 27:
Bucureşti - 1 J\E: nr. 29: Buzău. jud. Bu211u - 2 A E; nr. 1 58: Roşcli, jud. Clllllraşi; 338:
Teja. Republica Moldova - 1 J\E: Valul lui Traian. Ucraina - 4 AE). Moncdc de la Cvzicrrs
au mai apărut mai la nord de zona care ne i ntcrcsca711, şi anume la l lârlău Uud. laşi) (Ibidem,
nr. 89a). Piatra Neam! Uud. N1.'l1ml) (Ibidem, nr. 1 38), Ripiceni Uud. Botoşani) (nr. 1 54) şi
Târpcşti Uud. Neam!) (Ibidem. nr. 1 94). De asemenea. din tezaurul de la Traian Uud. Neam!)
"
provin 3 monede din Nicomedia şi 9 din Cvzicus (Ibidem, p. 1 87. nr. 42).
1 .:_; C. Cupizzi. s.i . . 1. 'impemtore Anastasio 1 (-191-518). Swdio sufla sua vila. la sua opera e la
sua personali/ci. Roma. 1 969. p. 89- 1 55. 1 83-232: IGU?. 246: V. Vclkov.
.
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cunoscut un recul drastic, predominând monedele de aur ajunse în stânga fluviului ca
tributuri m ; in acest context, nu este de mirare că numărul bronzurilor este extrem de
redus 1 3 5 Din secolul al VI-lea, însă - ultima mare etapă de iradiere a civilizaţiei romano
bizantine în stânga fluviului 1 36, se cunosc mai multe sute de monede de cupru în
numeroase puncte, care indică, neîndoielnic, legături comerciale foarte active intre
populatiile de pe cele două maluri ale Dunării m; multe dintre ele sunt piese frapate in
atelierele din Nicomedia 138 şi C)'Zicus 1 39 Abia in cel de-al doilea deceniu al veacului al
VII-lea, odată cu începutul marii invazii slave, pătrunderea emisiunilor de bronz se
diminuează până la disparitie 1 �0
1.1. Ceramica.

Lucrări foarte recente, sintetizând rezultatele descoperirilor de material ceramic
romano-bizantin din ultimele decenii, atrag atenţia asupra diversităţii tipologice şi de
provenienţă a acestuia, precum şi asupra importanţei lui pentru aprecierea amplorii şi
varietăţii schimburilor economice desthşurate in Pontul Stâng şi la Dunărea de Jos. În
acest sens, un loc aparte il ocupă produsele atelierelor est-mediteraneene, egeene şi
pontice. aşadar şi cele microasiatice 1 � 1 • care în veacurile IV-VI au avut o largă
l·i-iihby=antini.rche lnsclwiften am; Dacia llipensis. in B_v=antina. 'lbessaloniki. 1 3. 1 985.
2. nr. 2, p. 886-889, Abb 2 (AE, 1 985, 723 = 1 988, 983).
u� V.M. Butnariu. op. cit. . in ArlrMold. 1 4. 1 99 1 . p. 74, 75.
u:< Printre ele, şi 3 AE emişi de Cvzicrts: Ibidem. nr. 52 (Uimeni, j ud. Călăraşi). 55 (Zahanaua.
jud. l'rahova), 85 (Orheiul Vechi. Republica Moldova).
1 .'6
1. Bamea. op. cit., in E111des by=antines el post-by::antines, Il. p. 47-57: D. Gh. Teodor.
l�lements el injlrtences by=antins dans la civilisation des 1'1" - 1'11" siec/es apres J. Chr. au
Nord clrt /las-Danube. in Ibidem, p. 59-72.
V.M. Butnariu. op. cit.. in BSNR. 77-79 ( 1 983- 1 985), 1 987, 1 3 1 - 1 33, p. 1 99-235: A.
Madgcaru. op. cit. . p. 68-75. lig. 39-45; C. Chiriac. op. cit. , p. 1 6-20.
1 .;� Moncde izolate: V.M. llutnariu, op. cit., nr. 29 (Ceptura, jud. Prahova), 37 (Conleşti. jud.
Tcleorman). 55 (Găcşti, jud. Dâmbovita). 78 (Lăccni, jud. Telcorman). 1 1 5 (Piumbuita. jud.
Călăraşi). 1 3 3 (Râureni. jud. Vâlcea). 1 65 (Uimeni,jud. Călăraşi). 1 80 (jud. Buzău). 1 95.
1 96 (Câmpcni. Rep. Moldova). 203 ( l k'Ontievo. Rep. Moldova). 2 1 4 (Vadu lui lsm.:. Rep.
Moldova): in tcr.ture: lbiclem: Cudalbi. jud. Galali - 1 AE: Gropcni. jud. Brăila - 1 6 AE:
Unin:a. jud. lalomi\il - 8 A E: Movilcni. jud. Galali - 4 AE: Obârşcni. jud. Vaslui - 2 AE.
1 "' Mnncde izolate: lhiclem. nr. 22 ( Bucureşti ).. 26 ( llucureşti-Str:iuleşti). 68 (Grumezoaia. jud.
Vaslui). 1 2 1 ( l'rundu. jud. Giurgiu). 1 22 (Putna. _jud. Vrancea). 1 56 (ligăncşti. jud.
Tclcnrnmn). 1 70 (Vameş. jud. Gahtli). 1 77 (judelul Buz.ău). 209 (Sălcu\a. Rcp. Moldova):
in tcz.aurc: Ibidem: Cudalbi. jud. Galali - 2 AE: Gropcni. jud. Brăila - 7 AE: Unirea. jud.
lalomi\il - 1 AE: Movileni. jud. Galali - 4 AE: Obârşcni. jud. Vaslui - 2 AE.
1�11
Ibidem. p. 2 1 Il. 2 1 2. care constată că după 626 emisiunile de bronz sunt cu totul intâmplătoarc:
A. Madgearu. op. cit. . p. 72. care apreciazii că ..din 6 1 4-6 1 9 inceteaz.ă pătnmdcrca
monedclor de bronz" (subl. aui.): nu cunoaştem moncde emise de Nicomeclia SilU Cy::icrt.r
1 � 1 G.

după această dată.
KuzJnanov. A. Salkin. Antike Amphoren arts dem Schwar::meerkiistengewiisser cler
S1iddobrud=.a. in l::l·estija. Vama. 28 (43). 1 992. p. 27-6 1 (in bulgară, cu rezumat in limba
gennană): A. Opai\. op. cit in special p. 1 49- 1 54, 254-256: E. Klemina. Table and
.•

Cooking l1ottery of the Il'-VI A.D. from the E:ccavation of the Episcopal Residence in
.'l.'ome. in Der limes an cler Umeren Donart van Diokletian bis /leraklios ... . p. 1 04- 1 07:
I.C. Opriş. Decoration Teclmiqrtes and Alotifs of tire l..me Roman and Ear�v /Jy::cmtine
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răspând ire în întreaga Peninsulă Balcan ică 1 � 2
Confonn analizei întreprinse de Andrei Opaiţ, pe parcursul secolelor IV-V I I , în
siturile din &ythia Minor şi din Moesia Secunda au circulat. în proporţii variabile, mai
multe categori i şi tipuri ceramice care, cu o probabi litate mai mare sau mai mică, au putut
ti confecţionate în atel iere din Asia M ică. Astfel, dintre recipientele de transport, se
întâlnesc amfore de tipul Carlhage LR /, destinate vinului 1�3 , Carthage LR 2, util izate
pentru vin, ulei, măsline ş.a.1��. Carthage LR 3, al căror conţinut îl constituia mai ales
sosul sărat1� 5• Zeesl /03/Kuzmanov IX, folosite pentru vin şi petrol (?) 1 �6, şi Opaiţ D III,
care transportau vin de bună calitate1 H . Dintre vasele de bucătărie, se întâlnesc oale (Ware
3 = Opaiţ XIV) 1 �8 , cratiţe (Opaiţ 11/) 1 49, tigăi cu analogii la Sarde.\" (Lydia) (Opaiţ l/)150 sau
în alte ateliere microasiatice (Opaiţ ll/) 1 5 1 şi mor/aria de mannură 1 52 • Recipientele pentru
servit lichide şi pentru băut (vasa po(la}loria) sunt reprezentate de anumite fonne de
ulcioare (Opaiţ !'5', Opaiţ Vl/ 1 5\ pahare (Opaiţ /1) 1 55 şi cupe din pastă fină (A.\"ia Minor
Light Co/oured Ware = Opaiţ !' 56, Opaiţ l/157). De asemenea, unele tipuri ceramice din
cadrul veselei pentru servitul mesei (străchini, farfurii) imită fonne din zona <;:andarh 1 58
sau de pe coastele sudice ale Anatoliei 1 59,6 altele înscriindu-se în tipul Late Roman C
Ware 1 60 şi Asia Minor Light Coluurecl Ware 1 1
Aceste materiale dau seama atât de sch imburile comerc iale dintre cele două
regiuni avute în vedere. dar şi de a lte aspecte ale legăturilor dintre ele. De exemplu,
6
1 2,
unele tipuri de amfore conţineau substanţe folosite în serviciul divin (ulei sfinţit
Ceramics. Fine ll'ares in Scythia Minor (.1'1' - 611' C.A. D.). in Ibidem, p. 279. 280.
1. D. Schrunk. /.ale Roman am/ Ear/y /Jr-antine Ceramic Tmde in Dalmatiafrom the .J'" /o 8';,
Century, in XVII{ Congres des elltdes by=antines. Rcsumcs des communications. I l .
Moscou, 1 99 1 , p . 1 005.
1�3 A . Opait. op. cit. , p. 47, 48, 207, p l. 7.
� � � Ibidem. p. 48-50, 208. pl. 8.
1 . 1 ; Ibidem, p. 50-52. 208. pl. 9. 1 -6.
1 "' Ibidem. p. 76. 77. 2 1 8. 2 1 9. p l . 22.4.
I H Ibidem, p. 77. 78, 2 1 9, pl. 22. 1 -3, 5. 6.
1�8 Ibidem. p. 1 02. 232. pl. 40.8-9, 1 2- 1 3 .
1�9 Ibidem. p . 1 08. 235. pl. 42. 1 4.
1 ;0 Ibidem. p. 1 09. 236. p l . 43.5.
' ' 1 Ibidem. p. 1 09. I l O. 236. pl. 43.6.
1 ' 2 Ibidem . p. I I I . 237. pl. 4 1 . 1 4.
1 '3 Ibidem. p. 1 1 5, 1 1 6. 237. p l. 44.3.
1q lhidem. p. 1 20. 1 2 1 . 242. p l. 50. 1 0- 1 2.
1 ' ' Ibidem. p. 1 2 1 . 242, pl. 50. 1 6.
1 '" Ibidem. p. 1 22. 242. pl. 5 1 . 1 4- 1 7.
"7 Ibidem. p. 1 22. 1 23. 243. p l . 5 1 . 1 .
"8 Strachina de tip Opai{ 1 ( Ibidem. p. 1 3 1 . 246. pl. 53. 1 -4 ) : liuli1ria de lip Opai{ Il { Ibidem. p.
1 33. 247. pl. 54. 1 -3 ).
1 ;9 Strachina de t i p Opaii i V - Ibidem, p. 1 32. 247, pl. 53. 1 3 - 1 5.
160 Ibidem. p. 1 36- 1 38, 1 53. 248-250, p l . 56-58.
1 1'1 Ibidem, p. 1 40- 1 42. 1 53, 1 54, 2 5 1 . 252. 256, pl. 60. 1 -7, 6 1 . 1 -4.
6
1 2 T. Derda. lnscriptions with the Formula 8c01i xapu; Kf:pJcx; on Late Roman Amphorae. in ZPE.
94. 1 992, p. 1 35- 1 52: vezi trimiteri le complete infi·a.
1�:
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sm irnă (mirrha) 163, tămâie (olibanum) 164 ), comandate de autorităţile ecleziastice ale
provinci ilor Scythia Minor şi Moesia Secunda sau, foarte probabil, trimise în dar
acestora de locaşuri de cult sau de prelaţi orientali 165 , printre care şi din părţile
m icroasiatice. Cea din urmă destinaţie au putut avea, după cum a sugerat şi Andrei
Opaiţ 1 66• şi recipientele care transportau alimente (ulei, vin, oţet, peşte etc.). I zvoarele
epoci i menţionează uneori starea deplorabilă a locuitorilor din eparhi i le diocezei
Thracia, datorată mai ales incursiunilor barbari lor 167, şi care, după cum prevedea o lege
din 480 a împăratului Zenon (a doua oară, 476-49 1 ), cel puţin în Scythia Minor, nu
putea fi îndreptată altfel "decât prin m ij locirea iubitorului de Dumnezeu episcop de
Tomis, care este şi oraşul de reşedinţă civilă" ("ve/ alias egestate adflictae servari ofiter
non possunt, nisi id fiat providentia beati episcopi Tomis, quae eliam capul gentis
est'') 168 Aşadar, ceramica respectivă ilustrează atât schimburile economice, cât şi
raporrurile ecleziastice dintre cele două regiuni.
În egală măsură, recipientele de transport de tipul Carthage LR 1 şi mai ales
Carthage LR 2, răspândite în oraşele, satele şi fennele de epocă romană târzie 1 69,
demonstrează atât ex istenţa unui comerţ liber (marketing) cu Asia M ică, dar şi unul
" 1 70, determinat de interesul autorităţi i imperiale pentru aprovizionarea cu bunuri
"dirijat
de subzistenţă originare din alte provincii, inclusiv cele din circumscripţiile
administrativ-vamale din care flkeau parte Scythia Minor şi Moesia Secunda, a acestor
zone de graniţă 1 7 1 expuse adeseori incursiunilor şi aflate, deci, în imposibil itatea de a
asigura întreţinerea trupelor din m ij loace propri i. Un decret al împăratului Anastasius 1
(49 1 -5 1 8 ) dovedeşte întocmai această situaţie: "în /dieceza - n.n./ Tracia - se spune dăjdile nu sunt oferite în întregime, deoarece numărul agricu ltorilor s-a m icşorat din
cauza năvăl irilor barbare, şi nu ajunge contribuţia în natură pentru oşteni i aflaţi în ea; şi
mai mult ca oriunde, pentru hrănirea unităţilor m i l itare din ea, e nevoie să o strângem cu
multă grijă, deoarece nu putem hrăni soldaţi i de acolo fliră să facem şi cumpărături.
Aşadar, în această dieceză să rămână în vigoare obiceiul de până acum, căruia i-au fost
supuşi şi negustorii, dar atât strângătorilor de dăjdi cât şi negustorilor să li se dea mai
întâi aur curat în monedă bine cântărită pentru cumpărături, şi numai aşa să li se ceară
să-şi aducă contribuţia, fliră înconjur şi teamă . . . Căci e mai bine ca în loc de nego{
privat să aducă şi negustori i cele de trebuinţă pentru nevoile soldaţilor. Când însă în
anumite oraşe, care n-au bani pentru grâne şi nici alte m ij loace, se iveşte nevoia de a

""
r ••�

IGI.R. 66.

h.

2: 66. j, 4: 66, 1. 7: 66. m. 1 .

6

Ibidem. 66. c. 1 : 6 .

h.

2: 66. 1, 7 : 66. m.

1.

U n i n d i c i u . in acest sens. poate să-I const i t u ie inscri ptiile care 1nentioncază preot i de pc
fi·agmcntclc de am li.1ră de la //istria ( Ibidem. 67

342

(").

3 ! 0 (''). 392:

Sl�·c. X X X I.

?) şi Sucidava (Cclciu. jud.

OII) ( Ibidem.

694. I l şi 2 1 ).

,\ Opait. Of>. c1t . . p. 1 65 . 259.
( ode.\ /uslinianus. 1 . 3 . 3 5 (36). 2 ( F/1/JR.

IL

p. 373-373):

X.

27. 2. 1 0 (3) ( Ibidem. p. 3 74-

3 75 ) : Novella XI. /. 1 3 ( Ibidem. p. 3 80-3 !1 1 ).

' Co lex lustinianus.
c
(l. 373.

1.

3. 35 ( 36). 2. cd. r Krucgcr. Frankfurl am Main, 1 967.

!\. Opai!. op. cit. . p. 49.

Ibidem. p. 1 66.
Ibidem.

p.

1 67, 1 77. 262. 263 .
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face cumpărături, să le fie îngăduit conducătorilor să facă acest lucru, dar numai în
oraşul care are nevoie şi în cuprinsul hotarelor sale, şi numai cu preţurile în vigoare în
locurile respective. şi în timpul acela. Acest lucru să-I păzească şi senatorii oraşelor şi
oricine va avea grijă de cumpărătură" (il· 8(!fjKy rau, brcubj oriK ciq OÂ.OKÂ.TJl!OI'

ciUfpC(!CTQI TU oqp6ma, OIU TO Jt(!Ofpliuct TWV flat!flat!tKWI' i(/IOOwv ilarrwOijval
Tori.; yc�yori.; Kai pq fit!Kciv nj•· b• cltN:m urwTilctav Toiq KaT' arinj•· iiJ{!11pb·ot.;
fTI"(!aTtciiratq, Kai xtivrwv piillov tbrorf!itpeuiJat ciq arirrj v fTI"(!aTIOJTtKu Ttiypara
tiJUYI(IJ iffl"i UVvc;(Tjt; JttZVll yfvcuiJat, brctOq pq CVOCzCTUI oiza UliVOJVijq
tiJtoT{!irpcutJat Tori.; iv ainjj UT(!aTtciiraq· tv iKcivn Toimv TU t5totKrjuct 1j PEzf!l
mjpcf!OV K(!aTCiTOJ uvvljfh:ta, r';JtoKctpivwv Kai Tt.iiv tpx6{!wv TU uvvqfh:if!,
Jt{!OTC(!OV piVTOI Kai Toiq UlJVTCÂ.COTaiq Kai TOiq ipz6{Jotq KaTaflallopiYov TOV Tijq
Ulii'OJVijq Zf!VlTiOll tv ciJurti/Jpotq vopiopaut Kai of/{!rlţotq, Kai o3/4Twq arirt.ii v
tbratTOl'/ICVOJV tit5taur{!6tpw.; Kai tiţqpiwq TO c{t}oq ciUfpC(!CI V, Toii tN:raiira
xauaflaivovroq Toiq ariroiq brtTtpiotq r';JtoKctpivoll. BilTtov rdt! tiJ'Ti Tijq
iOtOJTIKijq ipJtO(!Ciaq păllov Toiq lTT{!trci
rt iratq Kai Toiţ ip7t6{Jovq ZOf!IJYClq Tuq
ti•·ayKaiaq arirt.iiv tbror(!Ofpliq. 'Etiv M xorc t5ui rtvaq x61ctq ptj izorluaq lTITOJVtKU
Zf!l/!laTQ pljrc iri{!wfh:v cr';JtO(!OIKTQq tivtiyKq rtrovc UliVOJVqV JtotljuautJat, tţ,iurOJ
ph- Toiq ift!zorllTt Tarlrqv Jtotciv, tv p6vy oc TU ivo(!if! Tijq x61cwq Tijq Toii uiTorr
Ocopivqq Kai tv Toiq aririjt; O{!iotq, Kai KaTU TU iv Toiq Tmrotq K(!aTOiivra KaTU
Kai{!Ov Ttpljpara· Toiiro oc JtQ{!QfPlllaTTiTOJtTav Kai oi Jtari(!Cq rt.iiv Jtolcwv Kai xiiq
CrC(!Oo; Tijq uvvwvijq Jt(!OVOOlJtCVoq.)112 Măsurile respective veneau mai ales în sprijinul
episcopilor, care. odată cu domnia împăratului amintit, fuseseră însărcinaţi, în calitatea de
CA'OIKOI Tijq Jtolcwq sau dejimsore.v civitatis, să distribuie prestatiile annonare destinate
tmpelor staţionate în oraşele de reşedinţă 1 73
În sfârşit. fonnele ceramice microasiatice din grupa Late Roman C Ware sau
Asia Minor Light Coloured Ware decorate cu motive creştine sau de altă natură
(ceramica stampata, vasa escaria), întâlnite în numeroase localităţi din regiunea ponto
dunăreană (Histria, Tomis, Argamum, Halmyris, Dinogelia, Aegyssus, Capidava,
Carsium, Tropaeum Traiani, lbida, Topraichioi Gud. Tulcea, România), /atrus (Krivina,
14
Bulgaria), Durostorum etc.) 7 , sau cele cu inscripţii de caracter creştin, redactate
1
75
exclusiv în greceşte • reflectă înscrierea ariei respective sau doar a unora dintre
locuitorii ei într-un univers spiritual, estetic şi lingvistic de preponderenţă greco
orientală, în conturarea căruia provinciile anatoliene au jucat un rol important.
112

173

Code:c luslinianus. X, 27. 2. 1 0 (3 )- 1 2 (4) (FHDR. Il, p. 374, 375).
C. Capi 7zi. s.i .. op. cit., p. 1 49; 1 . Barnea. Arta creştină in România. 1, Secolele 1/1- 1 '1.
Bucureşti. 1 979, p. 1 3 : D. Feissel, L 'eveque, titres el fonctions d 'apres les inscriptioms
grecques jusqu 'au Vf siecle. in Actes du Xf Congres international d 'arclu!ologie
chretienne. Lyon. Vienne. Grenoble. Gencvc el /\osle (2 1 -28 scplembre 1 986). Il. Ciua
dcl Valicano-Roma. 1 989. p. 8 1 9.

1 03. 1 04; A Opail. op. cit. p. 1 36- 1 38. 1 40- 142. 1 53. 1 54. 248-252.
256. pl. 56-58. 60. 1 -7. 6 1 . 1 -4: E. Popescu. op. cit. p. 3 7 1 -373. nr. 1 - 1 1 . lig. 80-86; I.C.
Opriş. op. cit. : F. Topoleanu. Ceramica romană târ:ie cu decor ştampilat descoperită la
1/almvris. in Peuce. 1 2. 1 996. p. 144- 1 56.
/G/.1?. 5 6-58. 60. 67. 70. 74. 76. 80A ( Tomis). 96. 97. 1 06 (Callatis). 1 32 (!/istria); F.
Topoleanu. op. cit. . nr. 33-34: T. Derda. op. cit. : vezi şi infra.

1 7 1 1.

Barnca. op. cit. . pl.

.

.
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La nordul Gurilor Dunarii, în unele complexe arheologice datate mai ales în
veacul al IV-lea sau al V I-lea, s-au descoperit categorii şi tipuri ceramice de genul celor
amintite mai sus pe care unii cercetatori le considera importuri din l mperiu 1 76 Totuşi,
recent, s-a remarcat faptul ca nu toate aceste recipiente sunt importuri, întrucât, cel puţin
în cazul amforelor, aria lor de răspândire se limiteaza mai ales la punctele fortificate
deţinute de Imperiu în stânga fl uviului, aşadar erau destinate consumului trupeler şi
locuitorilor de aici 177 Cât priveşte exemplarele ce depăşesc zona limes-ului, s-a
observat ca numarul lor este redus iar capacitatea - mica (între 2-5 litri) şi că unele
dintre ele erau produse mai degrabă în zona nord-pontica decât în Imperiu 1 78 Această
stare de lucruri se datoreaza pol itic i i protecţioniste practicata de statul roman, aşa cum o
dovedeşte, de exemplu, un decret din anii 370-375, care stipula: " n iment să nu aibă
dreptul de a transporta în ţinuturile barbarilor vin, ulei şi băuturi, nici măcar de gust sau
măcar pentru destinaţii comerciale" ("ad barbaricum transferendi vini et o/ei et
liquaminis nul/am quisquam habeat facu/totem ne gustu quldem causa out usus
commerciorum") 119 Prohibiţi i le amintite nu s-au respectat întotdeauna, schimburile de
mărfuri desBşurate peste Dunăre aducând câştiguri serioase negustorilor
întreprinzlitori 1 80• Aşa se poate explica apariţia în aria aşezării de la Cireşanu (jud.
Prahova) a amforelor de tipul Carthage LR /, Carlhage LR 2 şi Robinson M273/0paiţ C
1//- / 1 8 1 , care trebuie sa fi ajuns aici cu bunuri de subzistenta din categoria celor
interzise, fie aduse de negustori m icroasiatici care au tranzitat Scylhia Minor sau
Moesia 182, fie mai degrabă de locuitori ai aşezlirilor de pe frontiera dunăreană care
practicau un comert ocazional.
/. 3. Opaiţe.
Această categorie ceramică avea o funcţionalitate multiplă: servea pentru iluminat,
era utilizata ca mobil ier funerar şi, mai ales, Bcea parte din instrumentarul liturgic; de
aceea, este adesea descoperită în numeroase exemplare în complexe arheologice diverse locuinţe private sau publice, monninte. construcţii cu destinaţie rel igioasă 1 83
1 6
7

D . Gh. Teodor, Romanitatea carpalo-dunăreană şi Bizanţul, p. 28, 29; ldem, op. cit. , in Etudes
byzanlines el postbyzantines, I l , p. 66, fig. 2; ldem, op. cit. , in MemAntiq, 2 1 , 1 997, p.

203 ; 1. Barnea, op. cit. , in Etudes byzanlines el postbyzanlines, I l , .p. 5 1 , 52; 1. loniţă,
Romische Einjliisse im Verbreilungsgebiet der Sântana de Mureş- Cernjachov-Kultur, in
ArhMold, 1 7, 1 994, p. 1 1 0, I I I .
1 77 C. Chiriac, op. cit. , p. 1 2, 1 3.
.
1 7 8 A Opait, op. cit. , p. 1 72.
1 79 Codex lustinianus. I V, 4 1 , 1 (FHDR, I l , p. 572, 573); cf. şi IV, 4 1 . 2 (Ibidem, p. 572, 573 : anii
455-457): Ammianus Marcell inus, X X V I I , 5, 7 (Ibidem, p. 1 24. 1 25): Procopius din
Caesarea, Istoria secretă, 25, 4, ed. H. Mih!l.escu, B ucureşti, 1 972, p. 1 92, 1 93 .
1 '0 Themistios, Or. X (FHDR, I l , p. 60, 6 1 ) .
1 ' 1 A.
Opaiţ, op. cit. , p. 1 72, 26 1 ; cel din urm!l. tip, probabi l de origine est-mediteraneană, este
întâlnii şi la Yassi Ada (Turcia), pe coasta Asiei Mici - Ibidem, p. 6 1 , 62. 2 1 1 , pl. 1 4 . 1 -5.
1 ' � Pentru .. ro l u l tranzitor" al provinci i lor de la D unărea de Jos, cf. A. Barnea, op. cit. , p. 28 1 . 282.
1 0 ; C. lconomu. op. cit. ; 1. Barnea, Arta creştină, pl. 1 05- 1 08; C. Preda, Cal/atis. Necropola
romana-bizantină, Bucureşti, 1 980, p. 30. 3 1 : A. 1-laralambieva, Antike Lampen aus dem
Museum in Prodavija. in /zvestija. Vama. 2 1 (36). 1 985, p. 65-7 1 : 1. Vasiltin, op. cit. in
Ibidem. 24 (39). 1 988, p. 59-70; Z. Covacef. E. Corbu, Consideraţii asupra unei categorii
de opaiţe descoperite in sectorul V al cetăţii Capidava. in Pontica, 24. 1 99 1 , p. 287-297 :
'

.
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Printre tipurile şi variantele de opaiţe apărute intre Pontul Stâng şi Dunăre, dintre
care cele mai multe provin din zona nord-africană (Carthago) şi italică, se află şi unele
confecţionate in Asia M ică. Aşa cum a arătat recent Maria Cil!ikova, acestea s-au
răspândit de la sfârşitul secolului al I V-lea şi inceputul celui de-al V-lea, luând locul
modelelor greco-r.omane clasice, şi se caracterizează ,.par un reservoir circulaire, un
grand medaillon entoure de moulures saillantes el un bec plein qui porte un decor de
p asti/le.\· et de spirales en relief L 'anse se termine en une sorte d'ancre el sur le fond
est cacheuie de planta pedis" 1 84 Asemenea exemplare au fost descoperite la Odessos,
A crae (A cres Castellum, Tirissa) (Kal iakra. Bulgaria}, Bizone (Kavarna, Bu lgaria},
Durostorum, latrus, Novae (Svi�tov, Bulgaria), Sadovec (Bu lgaria}, Cal/ati.\·, Tomis.
Dinogetia. Tropaeum Traiani etc . 1 85
La nordul Dunării, in aria geografică ce ne interesează, dintre puţinele opaiţe
romano-bizantine importate1 86, doar celui de la Ploieşti Gud. Prahova, România) i s-a putut
stabili cu certitudine provenienţa, respectiv syro-palestiniană (tipul candlestick lamp) 181
1 . 4. Vase de sticlă.
U n recent studiu dedicat vaselor de sticlă din secolele IV-VI descoperite în
aşezări de pe coasta de vest a Mări i Negre - Tomis, Callatis, Histria, Dionysopolis
(Balcik, Bulgaria), Bizone din Scythia Minor, Odessos din Moesia Secunda,
Messembria (Nesebăr, Bulgaria) şi Apollonia (Sozopol, Bu lgaria) din Haemimontus - a
demonstrat ca aproximativ 50% dintre acestea (zece sau unsprezece forme) sunt
importate ca obiecte de lux din spaţiul syro-palestinian şi microasiatic1 88

La nordul Gurilor Dunării şi al ţărmului nord-vest-pontic, in aşezări , dar mai ales
in morminte din veacurile I V-V - Barcea, Spanţov, Mogoşani, Independenţa, M itreni
ş.a., din România, Mălăeşti, Dănceni, Lazo (Siobozia-Chişcareni) ş.a., din Republica
Moldova. Frunzovka, Belen'koe, Kiselevo, Ranjevoe ş.a., din Ucraina - se întâlnesc
vase de sticla de formă tronconica sau cil indrică ornamentate cu decor geometric, uneori
şi cu inscripţii (Eggers 230. 234-238), provenind din părţile orientale ale Imperiului,
M . 11m:ovală. Cawm din secolul / 1 ' d. Chr Descoperi/ in necropola de ves/ a Tonu�wlui. in
lhidem. 26. 1 993. p. 2 1 2. 2 1 3. lig. 4: ldem. Rapor/ preliminar privincl cercelările
arheologice cu carac/er de mlvare din Constan(a. strada Sulmona nr. 7. în Ibidem. 3 1 ,
1 998, p. 1 88. lig. 1 9; Z. Covacet: Câteva consideraţii pe marginea unor opaiţe descoperile
in sectorul / ' al Capidavei, în Ibidem, p. 245-25 1 : E. Popescu. op. cit., p. 347-369 etc.
1 8� M. Cicikova, Lampes paleobyzantines de Novae, in Der Limes an der Unteren Donau vo/1
Dioklelian bis Heraklios, p. 1 05.
1 8� C. l conomu, op. cit. , tip X X V I I ; N . 1-lurtache, O. Bounegru, Opai(e greceşti şi romane din
colecţiile Muzeului Brăila. în Pontica. 1 5, 1 982, p. 230. nr. 1 -2. pl. V l/ 1 -3 : M .
Cicikova. op. cii. , p. 1 05- 1 07: C. Preda. op. cit. : A. Baroca, î n A. Suceveanu. A.
Barnea. op. cii. , p. 242.
1 M" 1 . Barnea, op cii. , p. 52; N. Zugravu. op. cit. , p. 4 1 5.
1 87 A. Diaconcscu, Lămpi romane târzii şi paleobizantine din fosta provincie Dacia, în EphNap,

1 88

5. 1 995. p. 280, 28 1 . nr. 1 2. pl. V l l/6.
A. M inccv. �jJiitantike Gltiser von der westlichen Schwarzmeerkiisle. în R. Pillinger. A. Plilz. 1-1 .
Vettcrs ( l lrsg.). Die Sclnvarzmeerkii.l"/e in der Spiitanlike und imfriihen Mittelalter. Referate
des dritten. vom 1 6. Bis 1 9. Oktobcr 1 990 durch dic Antiquarischc Abtcilung der Balkan
Kommission der Ostcrreichischen Akadcmic dcr Wisscnschaften und das Bulgarische
Forschungsinstitul in Ostcrrcich veranstaltcten Symposions, Wien. 1 992. p. 73-80.
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foarte probabil şi din Asia M ică 1 89• Ele sunt foarte apropiate ca fonnă de tipurile
originare din aceeaşi arie care au circulat in provinciile sud-dunărene in perioada
romano-bizantinll (lsings /07A, 1060) 190•
1 . 5. Marmura de Proconnesus.

Mannura din insula Proconnesus din Marea de Mannara, dependentll de Cyzicus
(Hellespontus), ca şi din alte zone ale Asiei M ici, se bucura in antichitatea clasică de o
reputaţie deosebită, fiind importat! in diferite provincii ale Imperiului, dintre care unele
aflate la mari distanţe 1 9 1 • Aşa cum am arătat mai sus, acest material este întâlnit şi in
Moesia Inferior, comercializarea lui continuând şi in veacurile IV-VI, fiind întrebuinţat
la ridicarea sau la decorarea edificiilor laice şi mai ales ecleziastice din provinciile
Scythia Minor şi Moesia Secunda 192 • Uneori, aşa cum se întâmpla şi in cazul altor oraşe,
unele piese de sculpturll arhitectonică, in special capiteluri. erau executate in atelierele
din insulă. altele (capiteluri, plăci de cancelli sau de îmbrăcat pereţii, mese de ofrande
etc.) se prelucrau in officinele locale, inspirându-se din tehnicile şi motivele sculptorilor
asiatici şi constituind, astfel, dovezi ale apartenenţei provinciilor dunărene la un cerc
cultural-estetic de sorginte ponto-egeană. Piesele sculpturale de la biserica episcopală
din Novae 193 sau de la edificii din Odessos, Mesembria, Nicopolis ad /strum (Nikjup,
Bulgaria) 1 'J4 , capitelurile de diferite tipuri şi alte descoperiri provenite mai ales de la
189

B. Mitrea, C. Preda, Necropole din secolul al /V-lea din Muntenia, Bucureşti, 1 966; S. Tau, M.
Nicu, Ein beschrifleter Glasbecher aus der Nekropole von Barcea-Tecuci (4. Jahrhundert u.
Z.), în Dacia, NS. 29. 1 985, 1 -2, p. 1 65. 1 66 (SEG, XXXV. 854): 1. lonilă. Eine Glasschale
mit eingeritztem Wabenmuster 11nd Facettenschliflvon lacobeni (Kr. laşi), în Dacia, N S, 3839, 1 994- 1 995, p. 1 5 1 - 1 62, Abb. l /4 şi 6: M.ll Schukin, op. cit. , p. 67 (fig. 1 ), 69 ( lig. 2),
79-8 1 (fig. 9, 1 O): A.N. Levinski, La::o - mogil 'nik final 'noifa::y terneachovskoi kul 'tury v
Afoldove, în SP, 4, 1 999. p. 1 45, i 46 (fig. 28/3), 1 49 (fig. 3 1 /2), 1 54, 1 55 ( fig. 34/5), 1 6 1 ,
1 62 (fig. 3917-9); A .V . Gudkova, op. cit., p. 362, 363, fig. 60, 6 1 .
1 90 t\. Min1!ev, op. cit. , p. 74, 75. Typ 1 1 . 3-4, Abb. 4-5.
1"1
De exemplu. în Italia (1. Clayton Fant. ldeology. Gift. and Trade: a Distribution Model for the
Roman lmpţrial Marbles. in The lnscribed Economy. Production and Distribution in the
Roman Empire in the Uglrt oflnstmmentum Domesticum. 1'he Proceedings of"a Conference
Jleld al 1/1e American Academy in Rome. 1 0- 1 1 Janual)'. 1 992. edited by W.V Harris. Ann
Arbor. Mi. 1 993. p. 1 52. 1 53 ). Hisoania (M. Maycr. Aproximacion al problema de la
importacion de/ marmol en la Hispania romana, în Le commerce maritime romain en
Mediterranee occidental. El comercio maritimo romana en el Mediterâneo occidental,

Colloque international tenu ă Barcelone, Centre europeen pour le Patrimoine Cultural du 1 6
au 1 8 mai 1 988, �ite par T. Hackens et M . Mir6, Strasbourg PACT, Belgium (PACT, 27,
1 990), p. 265-277) şi Britannia (B. Jones and D. Maningly, An Atlas of Roman Britain,
Oxford-Cambridge (Massachusetts), 1 990, p. 220, harta 6: 38).
1 92 1. Barnea, Arta creştină, p. 27; A. Barnea, op. cit., p. 243, 250.
1 91
S. Parnicki-Pudelko, Ambona wczesnochrzdcijaflskiej bazyliki biskupiej w N�vae, în
BalcPosn, 5, . 1 990, p. 287-308; A.B. Biemacki, The Pulpit in the Episcopal Basilica at
Nome (Svistov) (An Attempt at a Reconstruction), in Ibidem, 7, 1 995, p. 3 1 5-332 şi p.
367: l dem Remarks on Early Christian Architectural Details Mode of Proconnesian
-

.

Marble and Found in Novae (Moesia Inferior), in Late Roman and Early Byzantine Cities
on the Lower Damtbe from the 4'1' to the ff' Century A. D. , Poznan, 1 997, p. 7 1 -80.
'""
Ibidem: N. Tchaneva-Detchevska, Les edifices cultuels sur le territoire bulgare pendant la
periode pateochretienne a la lumiere des nouvelles donnees. în Actes du Xf Congres
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bazilici din Tomis, Histria, Callatis, Tropaeum Traiani, lbida şi Bizone 1 95 ilustrează
intocmai cele afirmate.
2. Raporturi ecleziastice.

Contactele pe plan religios dintre regiunea dunăreano-pontică şi cea
microasiatkli in veacurile IV-VI reprezintă o continuare, de data aceasta intr-un cadru
creştin, a unor tradiţii mai vechi. Ele au primit un impuls deosebit odata cu victorin
creştinismului, crearea � tructurilor administrative ale Bisericii şi instituirea unor practici
menite sli consolideze legliturile dintre diferitele comunitliti concilii, pelerinaje,
schimburi de relicve, trimiterea de substanţe miraculoase etc. De la finele secolului al
IV-lea s-a adăugat un alt element foarte important, şi anume intrarea eparhiilor Scythia
Minor şi Moesia Secunda in sfera jurisdicţionalli a arhiepiscopiei de
Constantinopolis 1 96, care la' acea dată controla deja, dupa cum ne infonnează
Theodoretos de Cyros, şase provincii ecleziastice din Thracia, 1 1 din Asia şi 1 1 din
Pontus 1 97 Fenomenul a intervenit pe fondul strânselor raporturi dintre prelalii din
'
provinciile amintite, in special episcopul Theotimus 1 de Tomis (390?-407?) 1 18, şi
1 99
arhiepiscopul din capitala Imperiului oriental, Ioan Chrysostomos (398-403) , şi al
implicării a�;estuia din urmli in . activitliţi misionare la nordul Guri lor Dunlirii şi al Mării
Negre200 Aceastli depe.1denţa va ti confirmata in mod formal de canonul 2 8 al celui de
al IV-lea Conciliu ecumenic de la Chalcedon (Bithynia) (45 1 ), care prevedea ca titularul
scaunului de pe malurile Bosforului avea jurisdicţie asupra Pontului,' Asiei şi Thraciei
(" . . . el 111 Ponticam el Asiam el Thraciam gubernationem metropolitani habeant ") şi
putea hirotonisi episcopii din ţinuturile barbare ale diocezelor amintite (" . . . eliam qui in
barbaricis sunt episcopi a sede suprascripta paroecia.f suprascriptas ordinentur" )201
Legea civilii din 545 (Novella CXXXI) va consemna şi ea statutul respectiv202 • Acest fapt

are o deosebit!\ importanţa pentru problema care ne interesează aici, întrucât "linuturile

international d 'archeologie chrelienne, III. p. 2505, 2506.
195 1. Bamea. op. cit. , pl. 47, 48, 70.2, 7 1 -76, 79, 85.3 (Tomis), 5 1 . 52, 53, 8 1 , 83 (Callalis), 85. 1 2. 86 (Hislria), 90. 92 (Tropaeum Traiani), 93 (lbida); N. Tchaneva-Detchevska. op. cit.,
p. 2506 (Bizone).
196
N. Zugravu. op. cit. . p. 24 1 -243. 367; ldem, Cu privire la jurisdic{ia asupra creştinilor nord
dunăreni in secoll'le 11- V/11, in Pontica. 28-29, 1 995- 1 996, p. 1 74.
1 97 Theodoretos de Cyros. Hist. eccf.,·V. 28. 2 (Părin{i şi scriitori bisericeşti. 44, Bucureşti. 1 995.
p. 236); Cassiodo us, Hisl. trip. . X. 4 (Ibidem, 15. Bucureşti, 1 998, p. 396) .
'18
1
Despre acest episcop. cu bibl iografia până in 1 997, N . Zugravu, Geneza creştinismulr.i. p.
24 1 , 264, la· care adauga M . Diaconescu, Istoria literaturii dacoromane, Bucureşti,
1 999, p. 525-53 1 .
1 99 N . Zugravu, op. cii., p. 24 1 , 242.
200
Theodoretos de Cyros, Hist. ecc/. , V, 3 1 , 1 (FHDR, Il, p. 236, 23 7) ; E. Popescu,
Christianitas Daco-Romana: Florilegium studiorum, Bucureşti, 1 994, p. 1 94- 1 99; N .
Zugravu, op. cii. , p. 242.
201

202

Conciliorum Oecumenicorum Decrela, a cura di G. Alberigo, G.L. Dossetti, P.P. Joannou, C.
Leonardi, P. Prodi, consulenza di H: Jedni, edizione bilingue, Bologna, 1 99 1 . p. 1 00;
Histoire des Conciles Oecumeniques, 2, Ephese el Chalcedoine, Paris, 1 962, p. 1 6 1 - 1 67;
N. Zugravu, op. cit. , p. 242. 367; ldem, op. cit., in Pontica, 28-29, 1 995- 1 996, p. 1 73.
Novella CXXXl,

2.
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barbare" ale provinciilor Moesia Secunda şi Scythia Minor nu erau altele decât regiunile
din Câmpia Munteniei şi sudul Moldovei şi al Basarabiei, care - aşa cum s-a văzut mai
sus - cel puţin pe parcursul veacului al IV-lea, au fost incluse în structurile juridica
administrative ale Imperiului. Este vorba, prin urmare, de instituirea unei adevărate
obediente canonice a nucleelor creştine din stânga fluviului faţă de episcopiile din
eparhiile Moesia 11 şi Scythia Minor203 şi de o consolidare a legăturilor dintre ele, aşa
cum lasă sli se inţeleagă, de exemplu, foarte probabila implicare a episcopului Bretanion
de Tomis (364?-25 ian. 3 8 1 ?)204 in redactarea actului martiric al sfăntului Sava Gotul
( 1 2 aprilie 372) şi în aducerea relicvelor acestuia în lmperiu205, acţiuni le misionare ale
episcopului Theotimus 1 (390?-407?) de Tomis printre "barbarii huni din jurul lstrului"
( oi Kaf!d To v "1uruov Or'ivvot PtiuPauot)206, care ajunseser!i să-I venereze "datorită
sfinţeniei şi minunilor lui " ("quem ob insignem eius sanctitatem atque miracu/a, eliam
il?fidelis barbaris venerati sunt" )207, trecerea în 348 a episcopului Ulfila şi a fidelilor săi
.. din ţinutul barbar în ţara romanilor" ("de varbarico pulsus in solo Romanie"i08•
anume în Moesia, " în regiunea Nicopolis, la picioarele Heminontului" ("in Moesia
re�ionem incolentes Nicopolitanam ad pedes Emimontt')209, translarea moaştelor
mm1irilor goţi lnna, Rimma şi Pinna într-un loc numit ltpqv IUtuKov, situat probabil,
în Moesia Secunda sau Scythia Minor2 1 0, refugierea, în timpul persecuţiilor din
"Gothia", declanşate în anii 369-372 de regele Athanarich2 1 1 , a preotului Sansalas şi a
. . .
.
.
a 1tor cred mcJOŞI nord-danu b'1en1 m Romama"'- 1 2 , "m Romanum so1um"-' 1 3 , un d e veneau
.,1'1\ră să tremure de frică, ca şi cum [ar trece] la duşmani, ci cu încredere, deoarece
[mergeau] la nişte fraţi" (" . . . non .lrepidi, uelet ad hosles, sed cerii, quia ad
fratres . . . ")2 1 4 Dup!i mij locul secolului al V-lea şi pe parcursul celui urm!itor, relaţiile
dintre comunităţile de pe cele dou!i maluri ale Dun!irii trebuie să fi c!ip!itat accente şi
mai puternice, dac!i avem în vedere, pe de o parte, atitudinea generală a Imperiului faţă
de teritoriul extra fines evocată mai sus iar, pe de alta, înfiinţarea pe limes Scythicus, în
•

:o.•
:cM
:o�

"

.

•

N. Zugravu. op. cit. , p. 242, 243, 367; l dem, op. cit. , în Pontica, 28-29. 1 995- 1 996, p. 1 73.
1 74. 1 76: ldem. op. cit.. în AI/X, 34, 1 997, p. 304.
E. Popescu, op. cit. . p. 1 1 1 - 1 1 6; N. Zugravu, op. cit. , p. 239, 263; 1. Bamea, Bretanion
(Betranion, Vetranion), în EAIVR, 1, p. 2 1 0.
E. Popescu. op. cit .. p. 1 1 2- 1 1 5. 443.

p. 228. 229): ASS. Apr. , li. 753 (Ibidem, p.
71 O. 7 1 1 ) ; N . Zugravu. op. cit. , p. 24 1 . 265. 33 1 .
:ul ASS, Apr. . Il. 753 (FIIDR. J l . p. 7 1 O. 7 1 1 ).
:tll 1\uxentius de Durostorum. F.pistula defide. vila el obitu Uljilae (Ibidem. p. 1 1 2. 1 1 3 ).
�" lurdanes. Get. 267 ( Ibidem, p. 430. 43 1 ).
J. Zcillcr. l.es origines chnJiiennes dans les provinces danubiennes de I 'Empire romain. Paris.
1 9 1 8. p. 438. 439: aceşti m an i ri erau anive rsill i la 20 ianuarie şi 20 iunie - MOR, p. 1 87,
2 1 2. 2 1 4, 242. 26 1 , unde localitatea amintit! este trecuta în Thracia.
" ' Despre aceste persecutii, cu izvoare şi bibliografie, N. Zugravu, op, cii. , p. 334, 3 5 1 ; ldem.
Păgâni şi creşlini in spaţiul exlracarpatic in veacul al /V-lea .(//), în A I/X, 34, 1 997, p.
305-306; S Krautschick, Hunnens111rm und Germanenflut. 3 75
Der Beginn der
Vo/kenvanderung?, in Byzantinische Zeilschriji, MUnchen, 92, 1 999, 1 , p. 29-32 .
.·ISS. Apr. , 11, 4 (FHDR. I l . p. 7 1 2, 7 1 3 ).
1 1
Ornsius, V I I , 32, 9 (Ibidem. p. 1 94, 1 95).
'
Orosius. V I I . 32. 9 ( Ibidem. p. 1 94. 1 95).

:•��>

Sozomenos. Hist. eccl. . V I I, 26. 6-8 (FHDR, Il,

.

-
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timpul lui Anastasius 1 (49 1 -5 1 8), a mai multor episcopii dependente de scaunul
tomitan, ridicat acum la rangul de mitropolie2 15 - Anaxiupolis (Axiopolis)216, Kapidavou
211
(Capidava) , Bipainou (Beroe?, Troesmis?)211, Koupros (Carsium?, Troesmis?)219,
220
Nikomedeon (Noviodunum?) , Desos (Aegyssus?)221 , Salsobia (Salsovia)222•
223
Halmyrion (Halmyris) • Împreună cu cele din Moesia Secunda (Zekedepa
(Sucidava)224, Durostorum225, Appiaria (Riahovo, Bul�28aria)226, Transmarisca
(Tutrakan, Butgaria)227, Sexaginta Prista (Ruse, Bulgaria) , Jatrui29, Novae230),
acestea şi-au putut extinde competentele şi asupra bisericilor nordice; izvoarele evocă
situaţi i similare pentru zone mai apropiate23 1 sau mai îndepărtate232 de spaţiul nostru.
m

216

Notitia 3, 642. in Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae. texte critiquc.
introduction el notes par J. Darrouzes, Paris, 1 98 1 (infra. NEEC). p. 242; N. Zugravu. op.
cit. . p. 366. 388: A. Barnca. Une province chn!tienne sous Justinien: la Scythie Mineure.
in Acta XIII Congressus internationalis archaeologiae christianae. Split-Porc� (25.09-

..

0 1 . 1 0. 1 994 ). 11. Cină dcl Vaticano-Spl il. 1 998, p. 8 1 8.

Notitia 3. 643 (NEEC. p. 242): N. Zugravu. op. cit p. 366. 388: A. Barnea, op. cit. , p. 8 1 4.
= 1 1 Notitia 3. 644 (NEEC. p. 242); N. Zugravu. op. cit. , p. 366. 388: A. Barnea, op. cit. .
= 1 8 Notitia 3 . 645 (NEEC. p. 242); N . Zugravu. op. cit. . p. 366. 388: A . Barnea, op. cit. . p. 8 1 5.
2 1 9 Notitia 3. 646 (NF.EC. p. 242); N. Zugravu. op. cit. , p. 366. 388: A. Barnea. op. cit. . care
idcntilic!l aici Traesmis.
p. 242): N. Zugravu. op. cit. . p.

220 Notitia 3. 647 (NEEC.

366. 381!: A. llarnca. op. cit. . p. 11 1 6.
Notitia 3. 641! (NEI:.'C. p. 242): N. Zugravu. op. cit. . p. 366. 31!8: A. Barnca. op. cit. .
222 Notitia 3 . 649 (NEEC, p. 242); N . Zugrnvu, op. cit. p. 366. 388: A. Barnca. op. cit. .
22·' Notitia 3, 650 (NEEC. p. 242); N. Zugravu, op. cit. , p. 366, 388; A. Barnea, op. cit. .
224 Notitia 1 , 448 (NEEC, p. 2 1 3); Notitia 2, 5 1 6 (Ibidem, p. 227); Notitia 3, 730 (Ibidem, p. 244);
Notitia 4, 466 (Ibidem, p. 260); N. Zugravu, op. cit. , p. 366, 389.
m Notitia 3, 606 (NEEC, p. 24 1 ); N. Zugravu, op. cit. , p. 420, 440.
226 Notitia 3, 6o5 (NEEC, p. 24 1 ); N. Zugravu, op. cit. , p. 420, 440.
227 Notitia 3, 728 (f'IEEC, p. 244); N. Zugravu, op. cit. , p. 420, 440.
22 1 /bidem.
229 G. von BOiow, Die Besied/ung des Kastel/s /atniS im 6. Jh. u. Z., in BalcPosn. 5. 1 990. p. 367-31!9.
230 Notitia 3, 604 (NEEC, p. 24 1 ), 729 (Ibidem, p. 244); N. Zugravu. op. cit. , p. 420, 440: K.
Dimitrov, Novae on tire Lower Danube as an Early-Christian Centre (5'1'-6d' century A D).
in Aklen des XII. lnternationalen Kongresses fiir christliclre Archtiologie, Bonn, 22.-28.
22

1

lJI

.

September 1 99 1 , 11, Citta del Vaticano-MUnster, 1 995, p. 702-704.
Avem in vedere extinderea jurisdic(iei arhiepiscopului de Prima /ustiniana la nordul fluviului,
întrucât. aşa cum prevedea novella ,in timpul de fa(a. cu ajutorul lui Dumnezeu. statul
nostru s-a marit, aşa ca amândoua (annurile Dunarii sunt populate acum cu ceta(i de ale
noastre şi atât . . . Recldiva şi Litterata. care se gasesc dincolo de Dunare. au fost supuse din
..
(..cum igilur in praesenti deo auctore ila nostra respublica aucta
nou stapânirii noastre
.

•

e.�t. 111 utraque ripa Danubii iam nostris civi/alibus jrequentarelur. et tam
llecidiva el
l.ilterata. quae lrans Daru1bium sunt. nostrae itenlfl! dicioni subactae sint
) - Novella XI. 2
(F/1/JR. 11. p. 378. 379), Arhiepiscopul avea intreaga autoritate asupra provinciilor şi
localita(ilor controlate, fie din:ct. fie "prin tri mitere tie clerici" (,,el ve/ per se ve/ per suam
aucloritatem vei clericos millendos habeat omnem potestatem omnemque sacerdolalem
censuram el crealionis licenliom") - Novella XI, 4 (Ibidem, p. 378, 379). in sfiirşit, episcopul
sufragan de Aquae (Prahovo, Iugoslavia) avea sub jurisdictia sa ,,numita cetate şi toate
castelele, teritoriile şi bisericile ei" (,.Aquensis autem episcopus habeal praefatam civitatem et
omnia eius casie/la el terri/orja el ecclesias") - Novella XI, 5 (Ibidem, p. 378, 379).
"
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2. 1. Creştini şi misionari de origine microasiaticti la Gurile Dunării.

Conform informatii lor istoricului bisericesc Philostorgios (?368-?425), pnm n
creştini, inclusiv preoţi, de origine m icroasiaticli care au ajuns în părţile dunarene
proveneau din rândurile prizonierilor luaţi de goţi din Galatia şi Cappadocia in unna
inscursiuni lor de la mijlocul veacului al I I I-lea (b1apâvrc.; tSC Kai ci.; rr)v 'A ufav rrjv

TC Ta).arfav /&ai TIJV KaJtJratNJK(aJ• hrij).oov Kai .;oro).).or).; ClafJov aizpa).dJrov.;
lf).).orJq TC Kai TWV KaTCilcypfVOJV Tfjj KlrjQlP, Kai pcTa .;oro).Uj.; ).efa.;
ti.;orcKopftrfJqKav oi"Kabc)233 . Aceşti captivi au desBşurat actiuni m isionare, convertind
pe multi dintre localnici la creştinism (o hi aizptilwro.; Kai criucpr).; iip1lo.;,
tniJ'fLl'aUT(!a(j)iVTc.; Toi.; fJaupti(!ltJ.;, OliK tJ).(yov.; TC aliTcii v el.; TO criucpc.;
ţiCTc.;orofqua•· /&ai Tti X(!IO"TiavciJv fPt!Ol'cfv tivri Tij.; 'E).).qvfbo.; Mţq.;
JrauauKdiauav)234 Ştirilor istoricului amintit li se adaugli cele ale poetului
Commodianus (cândva intre jumătatea veacului al I I I-lea şi j umătatea celui de-al V
lea)235 , ale lui Grigorie de Neocaesarea (secolul IV)236 şi Sozomenos (secolul V)23 7
Prezenta acestor creştini la nordul G urilor Dunarii şi al Mlirii Negre la o datli atât de
timpurie23 8 este importanta şi pentru faptul eli ea a creat traditia legăturilor dintre
:.12

:n

= '�
:1<

l'rocopius din Caesarea. referindu-se la locuitorii Colhidei din Pont. scria: ,.Acum locuiesc
acolo oameni care nu sunt nici supuşi romanilor şi nici ai regelui lazilor, alilr!l de laptul
că. liind crestini. episcopii lazilor le rânduicsc prcoli i'' - Ră=boiul cu go{ii. IV. 2. 1 7. cd.
1 1 . M ihăescu. Bucureşti. 1 963. p. 207. subl. n.: N. Zugravu. op. cit. . p. 367.
l'hi lostorgios. 1/ist. eccl. . 1 1 . 5 ( FIID/l. 1 1. p. 200-20 1 ): despre incursiunile goli lor din accnsHI
periondă. cf. A. Schwarcz. Die gotischen .':J"ee=iige des 3. .Jahrlumderts. in R. Pili inger. A.
Pillz. 1·1. Velters ( H rsg.). op. cit. , p. 47-57.
Philostorgios. 1/ist. eccl. . 1 1 . 5 (FIIDU. 1 1 . p. 200. 20 1 ).
Commodinnus. Carmen Apologeticum. v. 5- 1 6 : ,.Ecce (iam) ianua{m) pulsal el cingilur ensel
Qui cito traiciel Gothis inrumpentibus amne.l Rex Apoi/ion eri/ cum ipsis, nomine dirus,l
Qui perseculionem dissipel sanclorum in armisl Pergil ad Romam cum nwlla mi/ia geniisi
Decreloque Dei caplival ex parle subaclos.l Multi senatorum tune enim captivi deflebuntl
Et Demn cae/orum b/asphenumt a barbaro victi.l llic famen gentiles pascunt Christianos
ubique,/ Quos magis III fratres relJIIirunl gaudio pleni.l Nam lwwriosos el ido/a vana
colentes/ Persecuntur enim el .�enatum sub iugo mit111nt"
M. Simonctti. E. Prinzivalli.
/.el/eratura cristianu antica. Antologia di /esli. /, Dalie origini al terzo secolo. Forli.
1 996. p. 950: N. Zugrnvu. op. cit . in AI/X. 34. 1 997. p. 297.
-

.

.. Deci cei ce s-au numărat intre bnrbnri şi s-au dus cu ci in robie. uitând ca au lbst [odată) din
..
Pont şi creştini . . . - N. M ilnş. Canoanele Bisericii Ortodoxe insotile de comentarii. 1 1/2,
1\md. 1 936. p. 1 2 .
."
Sozomcnos. 1/ist. eccl 11. 6. 1 : .. Căci nn timpul lui Gallienus şi al impllralilor de dupa dânsul
- n.n./ se creştinau . . . şi gol ii şi cei cnrc crnu mai inainte vecini cu ci in j u ':ll l 1ărniurilor
lluviului lstru" (//c/11. .. -rMvistiimi=on ... kai fsoi tmitoi}J 7'moroi to prin /�san �mji tcijJ
(Jxqaft lstrm1 potm1101Î) ( FIID/l. 1 1 . p. 222. 223 ).
' ' J. Zeil ler. op. dt.. p. 408. 409. 4 1 7. 4 1 8: J>.B.T. Bihmiuk. Die re/igiii.\·e l.age cm der
..

xcl·tllisc/IL'II .\"dnrarmeerkiiste und ihr Einjluss cmf ll'esteuropa in cler Spiitcmtike und im
1(. l•illinger. 1\. I'Oiz. 1 1. Vettcrs ( l lrsg.). op. cit., p. 1 29: E. Popescu.
op. cit .. passim: N. Zugravu. op. dt. p. 1 85: P. D. Diatroptov. 111e Spread ofChrislianity
m the /Josporus in the 3"1 - 611' Cenluries, in A ncient Civili=utionsfrom Scythia lo Siberia.
:In lnternatio11al Journal of Comparali�·e Studies in llistory and Archaeo/ogy, Lciden

ti·;ihell M illelalter. in

.

BustonrKOin. 5. 1 999. 3. p. 223.
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această diaspora convertit!\ şi locurile de origine din Asia M ică, aşa cum o vor dovedi în
secolul al I V-lea scrisoarea adresată de " Biserica lui Dumnezeu care sălăşluieşte în ţara
goţilor" ,,B iseric ii lui Dumnezeu din Cappadocia" şi tuturor parohiilor " Bisericii
catol ice din acel loc" ( 11 CKA.·l quia TtJ ii (-Jcmi 1j :;ra(!OtKmiua TorlJ{tţ Tfl CKKl qu{tţ

Tmi (-Jcmi TfJ :JrfL(!()IIt."OI'itTfJ Ka71'JrfLdtJKtfţ Kai :;rfiuat� Tai� KQTU TO:JTOJ' Tij� fiyfao;

transferul relicvelor sfântului Sava Gotu l în
Cappadocic/�0 sau ale altor martiri din "Gothia" în oraşele peninsulei asiatice2� 1 ,
misionarismul cappadocianului Eutyches în stânga fluviului 2H sau c irculaţia unor
3
negustori ori transportatori creştini m icroasiatici în zona extracarpatic!\24
Despre prezenta altor creştini de origine anatoliană in zona vest-pontic!\ înainte şi
după oficializarea creştinismului aflăm din sursele epigrafice. Una dintre cele mai
valoroase informaţi i în acest sens provine dintr-o inscripţie descoperită în satul Ada
Koy, la sud de KUtahya (anticul Cotiacum) (Turcia), în provincia Asia. Ea face cunoscut
faptu l că un anume Aurelius Gaius originar din Pessinus (Galatia) (r. 22) a fost eliminat
din armată, deoarece era creştin, după ce activase în legio 1 /talica Moesiaca (r. 2) de la
Novae (Moesia /) şi legio 1 /ovia Scythica (r. 3-4) de la Noviodunum (Scythia Minor) şi
dupa ce în timpul serviciului sau aj unsese prin numeroase dioceze, prov incii, or�e şi
regiuni barbare, printre care Asia, Lydia, Caria, Lycaonia, Cilicia, Cappadocia,
Galatia, Bithynia, Moesia, "Carpia" (r. 1 4 ), ,.Sarmatid' (r. 1 5) şi "Gothia" (r. 1 7)w
Recunoaşterea oficială a religiei creştine, instaurarea păci i Biseric ii, climatul
spiritual şi statutul politico-economic şi administrativ al provinciei Scythia Minor şi
Moesia Secunda în perioada secolelor IV-VI au facil itat circulaţia umană dinspre
ţinuturile anatol iene spre zona dunăreană. Ea reprezinta un aspect particular al
putern icului aflux de populaţie din Bithynia, Paphlagonia, Asia, Lycia. PhtJ'gia, Mysia.
Cilicia şi Cappadoc:ia în provinciile balcanice în intervalul amintitw Totuşi. în Sc.:rthia
KtzOoltKIJ� CKA."l quia� :Jra(!OtKiat�}239,

2 ·19 ASS.
240

24 1
24

2

Apr. . I l . 2 (= 962) (FI-IDR. 1 1, p. 7 1 0. 7 1 1 ).
ASS. Apr•. I l . 8 ( Ibidem. p. 7 1 4. 7 1 5): Vasile cel Mare. Ep. CLV şi CLXIV (Ibidem, p. 88. 89):
vezi şi inji-a.
Passi o S. N icetae (Ibidem, p. 722-725): Martyres Gothorum Ecclesiae (Ibidem, p. 726, 727);

vezi şi infra.
M isionarismul său este datat de u n i i cercetători către mijlocul secolu l u i al 1 1 1-lea. Eu tychcs
ti ind considerat unul dintre prizonierii luati de goti în 257 sau 264, pe când pentru nltii
apostolatul s-a destlşurat în secolul al I V-lea: cea din urmă o p inie o î m pă rtăşi m ş i no i :

Vasile cel Mare. Ep. CLX IV. 2 ( l'ărinţi şi scriitori bisericeşti.
356 ) : 1·1. Wol li·am. op. cit.. p. 9 1 : M. Gimrdi. Hasilio di Cesarea

t

2. Bucureşti. 1 988. p.

il culto dei IIUII'Iiri ne/

/ 1 ' secolo. Scrii/ura e tradizione, Bari. 1 990. p. 1 88: E. Popescu . op. cit . , p. 1 63 şi notele
1 8 ş i 1 9: N. Zu gra vu . op. cit., p. 349. cu bibliografic: l d cm . op. cit.. în A /IX. 34. 1 997. p.

w

244

297. 298, nota 1 52, cu bibl iogmlie.

IGI.R. 406: M. Alcxianu. N. Zugravu. op. cit. .

.·1 1:·. 1 98 1 . 777: //)Il/�. I l . 384: D . van Bc rch c m. Des soldat., c/1!"1!/iem dans fa gcwde imperiale.
Ohseri'CIIions sur le texte de

la 1 'ision de Dorotheo.� fPapyrus llodma XXIX). in Stud

('/as. 24. 1 986. p. 1 59. 1 60: r-:. Popesc u . (Jobrogl.'a şi ţinuturile 1'011/CÎIIr!Şii nord-dmuirene

;" secolele 11 ·- n în Svm 1'l1rac. Tulcea. 7, 1 989. p. 1 94 : l dcm . Un militar creştili i11
arma/CI Scwhiei .1 /inor la sfârşitul secolului al 111-fea. in Teologie şi �·ia(ci. laşi. 9 ( 75 ).
"
1 999. l -6. p. 29-42: N. Zugravu. op. cit. . p. 207 .
.1 /acedonia: Uemeil des inscriptiom- chretiennes de A /acedoine du 1/f' au l 'f' siecle. par D.
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Minor nu se întâlneşte decât un număr mic (şi acela nesigur) de persoane venite din
teritoriile microasiatice. Astfel, pe o arhitravă de calcar provenind de la o constructie
funerară din secolele V-VI descoperită la Tomis se mentionează un anume 'EvTfiJA.to;
Kquaufol,;-46, care, după Ion Barnea, ce datează inscriptia în veacul al V-lea, ar fi
originar mai curând din Caesareea Cappadociae decât din Caesarea Palaestinae247 Tot
în capitala provinciei. pe un bloc de calcar aflat pe un mormânt d; tat în secolele V-VI, se
găseşte sintagma Tâţpfi).).a brupavfq, tradusă în general prin ,; �orpilla din Epiphaneia
(Ci liciei)"m Totuşi. Ion Bamea nu exclude nici lectura "Torpilla stralucita", care ar arată
că, în unna creştinării (botezului), tânăra "a dobândit strălucirea cu care se mândreşte după
trecerea în viata de dincolo"249 ; în acest ultim caz, caracterul său de argument al relatiilor
dintre Scythia Minor şi provinciile asiatice devine superfluu. La fel de nesigură este şi o
altă epigra� tomitană fragmentară (sec. IV-V), unde în rândul 4 s-a propu� întregirea
probabilă /E/plJ(!J'c/foq/ "adică venit (de origine) din Smirna (Asia Mică)"250 De
asemenea, pe un text epigrafic de la Tomis se întâlneşte antroponimul Novva;-5 1 , cu largă
circulatie în tinuturile microasiatice, dar nu există nici o sigurantă că numele respectiv
indică un creştin venit de aici. Pe de altă parte, s-a considerat · .că o anumită NtKOţtTjota,
credincioasă callatiană, ar fi putut să-şi ia numele de la cel al vestitei aşezări microasiatice
:VtKoptj&tu52, dar aceasta e o simplă supozitie. Nici femininul Ma(!Ofi de pe un epitaf
tomitan nu constituie o probă a originii anatoliene a creştinei respective, întrucât, deşi
antroponimul e întâlnit în Asia M ică, el apare foarte frecvent mai ales în SyrilP3 Î n
sfârşit, numele masculin '.4.mrci; atestat la U/metw11 poate aparţine, aşa cum a subliniat şi
Emilian Popescu, mai degrabă unui autohton decât unui imigrat din provinciile asiatice
( /Jithynia, Mysia, Lycia, Pisidia, Lycaonia, Phrygia), unde este "des întâlnit"254
Fcisscl. A th� ncs- Par i s, 1 983. pasl·im; Dacia Mediterranea: SSIB. 20; Moesia Secunda şi
Thracia: AE. 1 927. 45 ( = 1/.Bulg. llb = A E. 1 995, 1 328): Ai:. 1 957, 287 ( = 1/.Bu/g. 1 9 =

. 1 ( 1 995. 1 330). 2811 (= 1/. IJulg. 9 = A L 1 995. 1 329): SI:'G. X X X I I . 7 1 3 : l:·uropa : D.
Fcisscl. A spect.\ de l 'immigration â Constantinople d apri s les epitaphes protoby=antines.
in Constanlinople and ils 1/interland. Papersfi'om the Twellly-Seventh Spring .�) ·mposi um
of Bv=anline Studies, Oxford. April 1 993, edited by C. Mango and G. Dagron with thc
ussi ;tancc ofG. Great rex, Cambridge, 1 995, p. 372-375 (cf şi SEG, XLV, 849; A E, 1 995,
1 428); 1 /aemimontu.� : SSIB, 1 6 1 (= SEG, XXXVI, 1 279 C I ), 1 62; V. Velkov, Mesembria
=wischen dem .J. und dem. 8 Jahrhundert, in R. Pillinger, A. POiz, H. Vetters (Hrsg.), op.
cit . p. 20. Pentru o privire generala., cf. şi V. Velkov, Roman Cities in Bulgaria. Col/ected
Studies. Amsterdam. 1 980 (cf. şi SEG, XXX, 654); 1. Barnea. L 'epigraphie chretienne de
1 '11/yricrtm oriental. extrait des Actes du X' Congres interna/iona/ d 'arclu!ologie
chrelienne. Thessalonique. 28 septembre-4 octobre 1 980. 1. Citii\ del Vaticano
Thcssalonique. 1 984, p. 673-676: A. Min�ev. op. cit.. p. 1 08. 1 09.
'

'

!

.

•

/(ii.R. 44.

' ' 1 Bnrnca. Note de epigrafie romano-bi::antină,

in Pontica, 1 0, 1 977. nr. 6; SEG, X XV I I , 398:
p l . 1 3, p. 62: A. Bamea. op. cit., p. 243 .
/t ii.U. 24
IGCI 'O. 1 1 4: 1 . Barnea. op. cit., pl. 1 4, p. 64; A. Barnea, op. cit., p. 243.
1 1 4 urne a. op. cit., in Pontica, 1 0. 1 977. nr. 4 = SEG, XXVII, 397: N. Z ugrav u, op. cit p. 397 .
ldcm. Arta creştină,

..

••

=

... Uii.R. 33 = ISM, 1 1. 450(59).
' ' le ii.U. 311 = IGCI 'O. 1 1 07: A.

It ii.U.

93.

lfii.U. 32

=

. ' lf , / Il. 2 1 O.

••

Barncn. op. cit., p. 243.

IGC/ '0. 1 56.
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Mai multi credincioşi din provinciile anatoliene se întâlnesc in capitala Moesiei
Secunda - Odessos; ei vin din Bithynia, Pontus, Paphlagonia, Asia255
Cât priveşte regiunea de la nordul Guri lor Dunari i, existenta unei componente
elenofone de origine microasiatica in nucleele creştine e dovedita atât de aspectele
amintite mai sus (originea diasporei creştine nord-dunărene, corespondenta dintre
Biserica Gothiei şi cea a Cappadociei, translarea unor moaşte de martiri extracarpatici
in centre anatoliene, misionarismul lui Eutyches), cât şi de atestarea unor cred incioşi
cu n ume grecesc (Nich ita256, Hagias257, Makariosm) sau de informatia eli U lfi la a
predicat şi în limba greacă, pe lângă cea latină şi goticll (..grecam el lalinam el
gol icam 1inguam
predic:avi1" ) 259
2. 2. Mar/iri şi sfinţ i din Asia Mică şi de la Gurile Dunării celebraţ i in cele
două regiuni.
Studiul martirilor dintr-o regiune sau alta este o intreprindere foarte dificilă,
întrucât puţine acte martirice sunt autentice, respectiv redactate într-o epocă imediat
succesivă evenimentelor povestite, şi care să se fi conservat ftră modificări până astazi ;
conform l istelor întocmite de istoricii avizati ai problemei, nici unul nu provine din zona
dunăreanll260 Multe informatii privitoare la persecuti i s-au păstrat în calendare,
martirologii, sinaxare, vieţi de sfinţi compilate târziu, care prezintă numeroase confuzi i,
exagerări, omisiuni şi care colportează date false, nume greşite, legende şi .,clişee"
specifice genului hagiografic26 1 De aceea, nu e. de mirare eli, in ceea ce priveşte Scythia
Minor, în ciuda eforturilor depuse de unii cercetători pentru a demonstra autenticitatea
unor informaţii din Acta Sanc1orum262 şi a confirmării unora dintre acestea de
m

:>o
:;7

llilhvnia: SS/8, 249: SEG. X L. 599: Pon/us: SS/8, 1 00. 1 0 1 (?); Paohlagonia: SSI/J, 1 02; Asia:
SSI/J. 96: SEG. X L. 597: vezi şi 1. Dujfev. Teslimonian=e archeologiche ed epigraflche
sul cristianesimo primilivo in Bulgaria {/- VII sec.). in Rendiconti. Att: delia Pontijicia
Accademia Romana di Archeologia. 53-54 ( 1 980- 1 98 1 . 1 98 1 - 1 982). 1 984. p. 1 95. 1 96.
Pa.\·sio S. Nicetae. 2. 4. 5 ( FHDR. Il. p. 722-725).
Martyres Gotlwrum Ecclesiae (Ibidem. p. 726-727): totuşi. a�.:est martir ap<1re şi sub numele

l l<�gn<�s - MDR. p. 1 96. 232. 242.

IGLU. 447: M . Alexianu. N. Zugravu. ap. cit.
2
'9 Auxentius de Durostorum, Epistula deflde, vita el obilu Uljilae (FIIDR, I l , p. 1 1 0, I I I ).
260
V Saxer. La professione di fede de/ martire neg/i a/li aulentici dei primi /re secoli, in
Uendiconti. Atti delia Pontificia Accademia Romana di Roma. 53-54 ( 1 980- 1 98 1 , 1 98 1 :;H

26 1

�62

1 982), 1 984, p . 325, 326.
Musurillo, Christian and Polilical Martyrs in the Early Roman Empire: a Reconsideralion,
in Assimilation el resistance a la cu/ture greco-romaine dans le monde ancien. TravaiLt
du Vf Congres International d 'Etudes Classiques (Madrid, Septembre 1 974 ), n!unis et
presentt!s par D.M. P ippidi , Bucureşti-Paris. 1 976. p. 333-342: V. Saxcr. Passions.
l.egendel·, in DECA. I l . p. 1 5 75- 1 580: M. Auge. Il calendtwio liturgica. in Ammmesis. 6.
/. 'tmno liturgica: storio, teologia e celebrazione, I l edizione. Marietti, 1 989. p. 59-62; G.
Dagron. L 'ombre d 'un doute: / 'hagiographie en question, Vf-Xf siecle. in Dwnbarlon
Oaks l'apers. Washington. 46. 1 992. p. 59-68: P. Boulhol. L 'apport de l 'hagiographie a
la ('onnaissance de lt1 Nicomedie pa/eochretienne (loponymie el mon11mellls), in .HEFRA,
1 06, 1 994. 2. p. 940-943 .
De exemplu. Ncstor Vorniccscu apreciazll ca cel putin anumite parti ale actului de marti raj al
sfintilor Epictetus şi Astion (vezi infra) ar li lost redactat pe la anul 300. aşadar la pulin

1-1.
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descoperiri de la Axiopolis263 , Tomis264 şi Niculitel265, s-a observat faptul că diferitele
martirologii - hieronymian, syriac, roman etc. - prezintă numeroase suprapuneri de date
şi locuri de martiraj, deformări de nume şi localităţi, încât unele ştiri fie au caracter
legendar, fie au în vedere martiri originari din alte provincii ale Imperiului Roman266•
Acest fapt împiedică să se aprecieze amploarea persecutiilor în regiunea care ne
interesează şi. în acelaşi timp, să se stabilească în mod corect originea etnică a
creştinilor · care au primit cununa muceniciei aici. Î n acest context, ştirile despre martirii
din regiunea Gurilor Dunării care au legătură cu Asia Mică trebuie clasate în cel putin
trei categorii: cele despre creştini microasiatici care au pătimit în mod sigur sau foarte
probabil în provincia dunăreană. cele care amintesc credincioşi cinstiti atât în oraşelor
scythice, dar şi în cele anatoliene. în sfârşit, cele despre martiri din regiunea dunăreană
ale căror relicve au ajuns în aşezliri le microasiatice.
Astfel, dacă este să dăm crezare actului martiric al sfintilor Epictetus şi Astion,
aceştia ar fi fost martirizati pe vremea împăratului Diocletianus ("temporibus
Diocletiant'), respectiv prin anul 290267, în oraşul Halmyris din Scythia, unde ar fi
debarcat ("el descendentes navim, in Scytharum fines ingressi sunt, atque in
Almiridensium civitatem devenerunt")268 venind - du �ă cum lasă să se înţeleagă Pas.�io
270
"
" 26
" din pllrtile Orientului ("in partibus Orientis ) , foarte probabil din Phrygia
timp dupll plltimirea celor doi credincioşi (anul

290), de către unul d intre martori i

even imentului, respectiv preotul Bonosus sau. mai sigur. judecătorul Vigil ianus (N.
Vomicescu. Una dintre primele scrieri ale literaturii române străvechi. . Pătimirea Sfintilor
.
Lpictel şi Astion .. (ele la cumpăna secolelor 111-11 '), Craiova. 1990. p. 1 1 -26. 45-55. 59-6 1 :
M . Diaconcscu. op. cit., p. 4 1 , 434). Despre acest act martiric, pllstral intr-o copie din secolul
al XV-lea gllsitll in arhivele Bibl iotecii .. Î nvierii"" din Utrccht şi care arc multe elemente

adllugate tardiv

(E. Popescu, Christicmita.1· Daco-Uomana. p. 93), Jacqucs Zeil ler scria: ... . .
1 1 9).
l(i/.U. 1 94: N. Zugruvu. op. cit.. passinr: 1. Barnea. l11scriptia martirilor ele la Axiopolis: noi
ohserm{ii. in l'ontica, 30. 1 997, p. 1 99-203.
/G/.U. 22: 1'. Şt. N llstu rel . De la o inscripţie elin Tomis la pătimirea Sf Teogene. in l'ontica.
24. 1 99 1 . p. 2113. 2114: ldcm. Înşiruiri istorice. 1\al borg. 2000. p. 59-64: N. Zugravu. op.
L"il p. 2311. 239. 2411.
IGI.U. 267: l'ărin{i şi scriitori bisericeşti. I l . ,lctele martirice. Bucureşt i. 1 9112. p. 33 1 . 332:
N. Zugravu. op. cit. . p. 244. 2411. cu bibl iogralia.
R. Constantinescu. Les nwrtyrs ele Duroslorunr. in UESEI�. 5. 1 967. 1 -2. p. 5-20: E. Branişte.
11ous avons enmre ici un simple roman lwgiographique'' (op. cit., p .

�"�

.•

:••·

i

Mcwtiri şi .ifin i pe pământul Dobrogei ele a=i. în De la Dunăre la Mare. Mărlltrii istorice

şi ele artei cre�·tină. ed i Ji a

a 1 1-a. GalaJi, 1 979, p. 35-42; P. Şt. Nllsturcl, op. cit. , p. 283286; N. Zugravu, E. Setn ic. Câteva consiclera(ii privind martirii din Scythia Minor, in
,\femAntiq, 20, 1 995, p. 239-247; N. Zugravu, op. cii. , p. 2 1 4-224; ldem, Martyrs
c/'Occiclenl vem!res en Scythie Mineure, in SAA, 5, 1 998, p. 73-80.
:•7 Despre S
finţii Epictel preotul [Presb.] şi Astion monalml mar!iri almirideni din Scythia. l. 1 .
traducere D. Popesc u, in N . Vorniccscu. op. cit. . p . 67. I n lcgllturll c u data m artiraju l u i
trebuie amintit faptul eli. recent. Nicolae Dl'lniUI a propus anul 303 (MDil. p. 242). datll
consideratii imposibil de acceptat de Nelu Zugravu, op. cit p. 262, nota 92.
···• Op. cit .. l. 9. ee/. cit.. p. 76.
lbitl,•m. 1. 1 . ed. dt .. p. 67.
/\ceastll supozilic se bazeazA pc inlormaJia din Ibidem. I l . 1 5. ed. cii.. p. 80; şi alli ccrcetlltori
admit originea microasiatid a celor doi creştini - vezi nota urmAtoare.
.•

"'
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Epictetus şi Astion ar ti, astfel, primii martiri microasiatici cunoscuţi pe pământul
dobrogean2 71
Doi alţi credincioşi din Asia M ică au suferit martirajul în mod sigur in Scythia
Minor. Este vorba despre Macrobius din Cappadocia şi Gordianus din Paphlagonia,
care, aşa cum ne informează volumul introductiv pe luna noiembrie din Synaxarium
Ecclesiae Constantinopolitanae, fuseseră exilaţi de împăratul Licinius (307-324) la
Tomis, capitala provinciei dunărene, unde, împreună cu creştinii locali Zoticus,
Lucianus şi I l ie sau Heli au căzut victimă guvernatorului (comandantului) Maximus; c:
erau pomen i ţ i împreună cu alti sfinţi martiri, la 1 3 şi 1 5 septembrie la Tomis212 şi la 1 7
septembrie la Noviodumm1m
Având în vederea numărul mare de martiri amintiti pentru Scythia Minor de
diferite scrieri b iser iceşti - peste 1 20, nu este exclus ca ş i alli credinc ioş i de origine
1 11icroasiatică să fi fost martirizati în mod cert în o raşele din această provincie; faptul n
ar constitui, de altfel, o exceptie, situati i si mi lare întâlnindu-se şi în alte provincii
balcanice apropiatem
Alţi sfinţi martiri menţionaţi de A cta Sandorwn în dreptul Scythiei Minor au
suferit fie în această provincie - fapt foarte puţin probabil în cazul multora dintre ei -,
tie, mult mai sigur, în alte părţi, inclusiv în Asia Mică, tiind incluşi în calendarele
bisericilor scythice în contextul definitivării ciclului sărbătorilor liturgice după
oficializarea creştinismului, instituirea practicii pelerinajelor şi "dezvoltarea
exuberant!!" (H.-1. Marrou) a cultului martirilor şi al relicvelor începând din secolul al
I V-lea275 Astfel, unii dintre ei au ajuns s!l tie celebraţi atât de comunit!lţile scythice, cât
şi în cele asiatice. Datele din diferitele martirologii sunt, în această privinţă, foarte
bogate. Astfel, cei mai mulţi dintre sfinţii martiri celebraţi la Noviodunum pe 20, 2 1 , 28
,

271

Ch. Auner. Dobrogea. in DACI., IV. col. 1 238: 1 1 . Delehayc. Les llllll"tyrs f.:pictete el .-lstion. in
ldcm. Ate/anges d 'lwgiographie grecque et latine. Bruxelles. 1 966. p. 326-330: 1 . Barnea.
l.es monume/lls pa/eoclm!tien.� de lloumanie. Cill;i dcl Vaticano. 1 977. p. 1 1 : ldcm. Arta
creştinli. p. 7: ldem. ilstion. in E,I/I'U. 1. p. 1 3 1 . 1 32: lc..lcm. Epictet. în Ib idem . 1 1 , p. 1 1 2 :
E. Popescu . . \Iar/iri şi �j/n{i din Dobrogea (/). in S7� 4 1 . 1 989, 3. p. 46-54: ldem.
Chri.�tianitas Daco-Uomana. p. 92-99: A. Barnea. op. cit. . p. 287: N. Vurnicescu. op. cit .
p. 2 0- 1 1 7 : MDU. p. 207. 2 1 7. 242. 259: N. Zug.ravu. op. cit . p. 2 1 7: C. Chera. Die
.·lnji'inge des Christe/1111111.1" in der Sc:vthia Minor. in Misc/Julg. 1 1 . 1 997. p. 88. care la nota
2 citeilZl'l lucrarea lui R. l larreither. .-lrchiiologische uud literarische Quellen =u den
.

271

�7�
�7'

.

/llartyrern der Provin= Scythia Minor. Mit einem .-lnhang: TextkJ·itische 1:"1·.1·tausgahe der
Passio Epictici e/ Astionis. Ungcdr. Diss .. Wien. 1 993. inaccesibilă nouă: M. Diaconescu.
op. cit. . p. 434-443. Un Epictetus aniversat şi la Noviodunum la 22 august (MD/l. p. 223.
24 1 ). dar nu ştim dacă este acelaşi cu preotul martirizat la Halmyris.
A.'>'S. Sept.. 1 3. p. 40. 7-24 - p. 4 1 . 1 -7 (FHDU, 11. p. 720, 72 1 ); vezi şi ASS. Sept., IV, 55
(Ibidem, p. 7 1 8, 7 1 9); MDR, p. 225. 227. 240.
Ibidem, p. 227. 229, 24 1 .
R. l loSck, Das Christentum in Tlrrakien und MiJsiell vor der Entstelmng der Reichskirche. in
BalcPosn, 5. 1 990, p. 3 1 1 -3 1 6; V. Gjuzclcv, Anchialos ::wischen der Spătantike und dem
friihen Alillelalter, in R. Pili inger. A. PUII. H. Vcucrs ( 1 l rsg.). op. cit. . p. 27: MIJit passim .
N. Zugravu, op. cit p. 2 1 7. 2 1 8, 247. 248 (cu bogată bibliogralie): ldem. op. cit. . in .Sil. l. 5.
1 998, p. 76 (cu bogată bibliogralie): F. Glaser. Reliquiengriiber Sonderbesbatwngen der
Spiilantike. în Arheoloski vefitnik. Ljubljana. 48. 1 997. p. 23 1 -246.
-

.•

-
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şi 3 1 ianuarie276, 22 august277 şi 1 4 decembrie278 apar şi în calendarul oraşului

Nicomedia din provincia Bithynia279 sau, pur şi simplu, sunt pomeniţi ca martiri " in
Asia"280 ; localnici ar putea fi doar Cendeus şi Zoticus, atestaţi în epigrafia martiriata a
Scythiei Minor la Axiopolii8 1 , respectiv N iculiţel282 Tot în cetatea noviodunensă erau

sarbatoriţi la 4 iunie martirii Zoticus, Attalus, Euticus, Camasis, Quirinus, Iulia,
Saturninus, Galdunus, Fortunio, Philippus "el a/iorum XX/11''283 • Dintre aceştia, doar
Zoticus, Attalus, Camasis şi Philippus au suferit în oraşul scythic, aşa cum o atestă tlră
echivoc descoperirile de la Niculiţel 284 , ceilalti aparţinând, după infonnatiile din A cta
Sanct?r�un lunii, Ciliciei �au Sic�lieP85 Z�ticus şi Phi � pus era� î�să aniversaţi ş � în
R La 9 IUille, Martyrologlllm
_
luna 1ulle .111 oraşul Laodtcaea dm Phrygw Pacatwna·
Hieronymianum preciza că "in Novioduno civitate provinciae Scythiae Minoris
sanctorum martyrum Amantii. Alexandri, lamwrii, Muciani el aliorum"287, dar ei erau
incluşi de Acta Sanctorum lunii intre credincioşii martirizati in Nicaea Bithyniaem,
Alexander fiind celebrat şi in luna iulie, împreună cu alti doi martiri noviodunensi
(Zoticus şi Phill ipus). in calendarul oraşului Laodicaea din Phrygia Pacatiana289
Situatii simi lare apar şi in cazul mucenicilor amintiti în dreptul oraşului Tomis.
Asttcl, martirul Marcianus, pomenit de Breviarum Syriacum şi Martyro/ogium
Hieronymianum la Tomis la 5 iunie, 1 O şi I l iulie290, este atribuit de A ela Sanctorum
/ulii localităţii /conium din Pisidia (apoi metropola eparhiei Lycaonia)29 1 De asemenea,
276

Pc

20 erau slirbătorili Tarsus (Tyrsus), Leucus, Callinicus (Gnllinicus), Cyriacus, Ccndeus.
Vitus. Florus. Felix (MDR, p. 1 87, 24 1 ), pc 2 1 - Leon, V itus, Cyriacus. U rsus. Cendcus,
Florus. Felix (Ibidem, p. 1 89, 24 1 ), pe 28
Thyrsus (Tarsus). Leucus, Cal li nicus
(Gall inicus) .el aliorum XV" (Ibidem, p. 1 89, 24 1 ), pe 3 1 Thyrsus (Tharsicius). Zoticus.
Saturninus, Cyriacus, Victor .,el sociorum'' (Ibidem, p. 1 89- 1 99, 24 1 ).
m Zoticus. Saturninus. Felix. Marcial is. Epictctus ..el sociorum" (Ibidem, p. 223, 24 1 ) .
�7N
Thyrsus şi Lcucus (Ibidem. p. 236. 24 1 ).
27'1
Ibidem. p. 1 87 : De sancli�· martyribus Nicomediensibus Leontio. Cyriaco, Vilo. Cendeo,
Urso. Floro, Felice. Marcia, Chelidonia; Ibidem. p. 223 : De sanclis nwrlyribus
-

.

2M0

2K1

�M2

-

Zolico
in /Jithvnia
Ibidem. p. 1 89 : De sa;rc/is nwrtyribus 71ryrso. l.eucio, Cal/inico el aliis XI' in Asia.

/GI.R. 1 94: martirul respect i v era cclebrat la A:ciopolis la 8. 9 şi 1 1 mm1ie. 26 aprilie. 9 şi _ I O
mai: E . Popescu. Martiri ş i sfinţi din Dobrogea (//). i n si: 4 1 . 1 989, 4 , p . 66: MDR. p.

1 93. 1 94. 202. 203. 242.

/GIR. 267: Zoticus de la Noviodwmm era s.'lrblllorit la 3 1 ianuarie. 2. 4, 6 şi 30 iunie, 6 şi 28 iul ie.
22 august: 1 ·:. Popescu. op. cit . fl· 68-72: A fJ)Jl. p. 1 90. 208. 2 1 0. 2 1 5. 2 1 6. 220. 223. 24 1 .
.

_

Ibidem. p. 20K. 209. 24 1 .
�M� Vezi supra. E i mai erau sărbătorili In ,\ioviodtmum. îmrreună snu separat ş i la 6 ş i 3 0 iunie. 6
şi 28 iul ie, 22 nu gust: MDU, p. 2 1 O. 2 1 5. 2 1 6. 220, 223. 24 1 .
=•� Ibidem. p. 209: De scmctis ... IULIA. SA TUUNINO. . . . I·VRTUNO. . . martyribus in Cilicia aui Sicilia.
Plrilippo ... , Zotico ...
:Kc, Ibidem. p. 220: De sanclis martyribus l.aodicensis i11 Plrry•gia
�"; Ibidem. p. 2 1 1 . 24 1 ; Amantius mai era slirblitorit şi la 6 iunie şi 6 i u l ie (Ibidem, p. 2 1 O. 2 1 6,
24 1 ) iar Alexandcr pe 6 iunie şi 28 i u l ie (Ibidem, 2 1 O, 220, 24 1 ).
�'8

li�

�·10
�·••

Ibidem : p. 2 1 1 : De sanctis
A mantia, Muciano. Ale.tandra, lanuario martyribus Niceae in
llitlrynia.
Ibidem, p. 220: De sanctis mart_vt·ibus Laodicensis in l'hrygia ... l'hilippo. Alexandro, Zotico
Ibidem. p. 209. 2 1 8. 240.
Ibidem. p. 2 1 8: De scmcto Marciano mar�vre lconii in CaJJJJtulocia.
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martirii Victor, Stialus, Victoria şi Flavinus, comemoraţi in capitala provinciei Scythia
Minor pe 25 mai292, sunt înregistraţi de Martyrologium Hieronymianum şi A cta
Sanctorum Maii in dreptul cetăţii Ephesus (Asiai93 Evangelus, martir sărbătorit la
Tomis la 9 iulie împreună cu alţi mucenici294, era aniversat la Sivonia, in Asia M ică, la 7
şi 1 0 iulie, odată cu Eustatius şi Policarpus295 • Î n egală măsură, martirii de origine
microasiatica Gordianus şi Macrobius, care - aşa cum am văzut mai sus - au pătimit in
capitala provinciei Scythia Minor, se bucurau de cinstire, împreună cu alţi martiri
tomitani. şi din partea credincioşilor din Ahcyra (Ankara, Turcia), aflat in provincia
Galatia, aşa cum ne informeaza Acflt Sanctorum SeptembriP96 Î n sfărşit, dupa cum a
demonstrat recent Petre Şt. Năsturel, clies natalis a sfăntului Theogenes n-a avut loc " in
Tomi.� civitate", cum mentioneaza A cta Sanctorw11291, ci in Cyzicus (Hellespontus),
unde credinciosul amintit slujea in rândurile legiunii 11 Traiana298 • Cultul sau era
celebrat şi intr-o alta localitate microasiatica, şi anume Parium din Asi�99
Martirii Cyri llus, Qu indeus şi Dasius, care au patimit in mod sigur la
Axiopo/is300, fiind pomen iţi aici in mai mu lte zile ale anului (8. 9 şi I l martie, 26
a prii ie. 9 şi 1 O mai, 4 şi 5 august, 4 şi 1 8 octombrie) 30 1 • apar venera ţi şi in
Nicomedia Bithynioe'02

Foarte probabi l. numl'lrul martirilor şi stintilor comemoraţi deopotrivă in
localităţile scythice şi microasiatice trebuie să ti fost mult mai mare303
Menţinându-ne pe acelaşi plan al celebrărilor comune, să amintim că la Bizone,
in sudul provinciei Scythia Minor, a fost ridicata in secolul al VI-lea o biserica pusa sub
patronajul sfinţilor cilicieni Cosma şi Damian, aniversaţi la 7 septembrie304 • Aceştia s
au bucurat de o larga popularitate in lumea creştinii, inclusiv in Peninsula Balcanică,
începând mai ales cu domnia lui lustinianus 1 (527-565)305 •

� ·�� Ibidem, p. 206, 240; Victor mai era celebra! şi pc 27 mai (Ibidem, p. 207. 240).
�9·1 E. Popescu. op. cit. , în S7: 4 1 , 1 989. 3, p. 59: MDR, p. 206: De sanctis martyribus Eplresinis
1 'ictorio. lstialo. l'ictoria, Ffavino.
�·�� E. Po pescu. op. cit. . p. 60; AIDR, p. 2 1 7.
�·�� E. Popescu. op. cit. .
�·x. MDR. p. 225: De sanctis martyribu.1· Macrobio. Gordiano, Zotico, f.uciano. 1/efi. 1 'aferiano.
Seleuco etforsan aliis Tomis in Ponto et Ancyrae in Galatia.
�·n �1.\'S. lan .. 1. 1 33 ( FI/Dil. 1 1. p. 704. 705).
:•Js Vezi .wpra şi MDR. p. 240: N. Zugravu. op. cit. . p. 2 1 6.
= ��
· Ibidem. cu bibl iografia.
.ux>

IG I. R.

1 94 .
1 ·: . Popescu. op. cii. . p. 65. 66: .\IDR. p. 1 93. 1 94. 202. 203. 22 1 . 229-23 1 . 242 .
.1o: R. Constantinescu. op. cit. . p. 1 0: MDR. p. 1 93 .
·111·1 Vezi. în acest sens. R. Constantinescu. o J. cit. : E. Branişte. op. cit. . N. Zugravu. E. Sctnic. op.
f
cit. ; N. Zugravu. op. cit. . p. 2 1 4-224.
·11� .\:'1'//l. H 4 : ?' De donis d(e)i etl s(an)c{l)i Cnsma el Dami(ani)l constnti iussitl Stefanus
diak(omts}: N. Zugravu. op. cit. . p. 369. 376; M. Pcrrnymond, Unee eli diffusione elef culto
.wl

30�

dl!i .mnti Anargiri allraverso le lestimonian:e monumentali ee/ epigraficlre de/ VI secolo.

in Acta XIII Congressus, 1 1, p. 680.
Ibidem. p. 672-686; AE, 1 994, 83; B. Migotti, Nelw pilanja ranokrSi:anske lwgiograftje
srednje Dalmacije, in Arlreo/oJki radol'i i rasprm•e. Zagreb, I l , 1 988, p. I S8; l dem.
Naslovnici ranokricanskilr crkava 11 Dalmaciji, în Ibidem, 1 2 ( 1 99S), 1 996, p. 222. 223.
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in sfârşit, un indiciu indirect al comuniunii in plan calendaristic dintre bisericile din
Scythia Minor şi cele din Asia M icll şi al cunoaşterii de catre locuitorii teritoriului dintre
Dunare şi Mare a istoriei specifice diferitelor locuri sacre microasiatice I-ar putea constitui,
cu probabilitate, antroponimia. Unii locuitori din provincia dunareana poarta nume care
amintesc de sfinti martiri sau nemartiri intâlniti şi in partile Asiei Mici - Timotei306,
Focas307, Tecla308, Porfirie309, Eufemia310, Nonna3 1 1 , Romana312, Leontiusm şi altii3 1 4 •
in ceea ce priveşte ţinutul de la nordul Dunarii de Jos, în virtutea legaturilor
stabilite intre diaspora creştinii microasiaticll de aici, despre care am amintit mai sus, şi
comunitllţile din patria de origine, moaştele unora dintre martirii din .,Gothia" au fost
transplantate in oraşe anatoliene. Astfel, relicvele lui Nichita, "barbar din numărul
goţilor care locuiau in timpul acela (in jurul anului 370 - n.n.) dincolo de fluviul lstru.
numit Dunăre" (/Jaupa(!O; qv iK TWV :rfuav TOV ullTT(!Oll 1l'OTapov TOV KflAOllpfvov
L1flJ'OIIPfor• 11'(!0UOIKOIJVT(JJ V roriJoJVKaT), martirizat de regele got Athanarich, au
aj uns in Mopsuestia (Cilicia)3 1 5 La fel, prin grija lui lunius Soranus, dux Scythiae,
originar din Cappadocia, rămăşiţele sfinte ale altui credincios, Sava, căzut victimă la 1 2
apri lie 372 aceluiaşi conducător got, a u fost transportate din regiunea râului Mousaios
106

(445-446 sau 448) (N. Zugravu. op. cit .. p. 365. 387. cu
atcsta(i la
1 84. 206.
222: N. Zugravu. op. cit. . p. 377, 399.
.
;o?
/GL R. 37 (= /GCI'O. 1 7). 38 ( = /GCVO. 1 1 07) ( Tomis): sfăntul 1'-'ocas din Sinope ( Pontus):
Atlas. harta 3 1 ; J>. Bargellini. Miile Sanii de/ giorno. Fircnze. 1 980, p. 1 29: N. Zugravu.
op. cit. , p. 3 77, 399.
·'08
/GLR, 38 = /GCVO. 1 1 07 (Tomis); centrul devotiunii sfintei Tecla era la Seleucia ( lsauria):
Alias, harta 3 1 : BibiS, X I I, col. 1 74- 1 77; P. Bargellini. op. cii., p. 22; N. Zugravu. op. cit. ,
.
p. 377, 399.
1119
/GLR. 1 07 (Callalis: Prolirie), 273 (Salsovia); martirul Portirie din lconium (Lycaonia): Atlas,
harta 3 1 : N. Zugravu, op. cit. , p. 377, 399.
110
/GLR, 35 ( Tomis); slănta Eufemia la Chalcedon (Bitlrynia): Alias. harta 3 1 ; N. Zugravu, op.
cit. , p. 377, 399.
1
1 1 /GI.R, 38 {= IGCI'O, 1 1 07). 39 ( Tomis); sffinta Nonna, mama lui Grigorie de Nazianz (MDR.
p. 75); N. Zugravu, op. cii. , p. 377. 399.
1 1 : IGLR. 37 = IGCVO. 1 7 ( Tomis); Romana - martiră din Nicomediu (Billrynia): P. Boulhol, op.
cit. , p. 98 1 (nota 29), 938: N. Zugravu. op. cit. , p. 377. 399.
1 1 1 l .contius monaclws dintre aşa-zişii ..călugări sciti": Papa Hormisdas, Ep. 1 87, 3 (FH/JR, 11, p.
326. 327); Ep. 2 1 6. 6 ( Ibidem. p. 328. 329); slinti cu acest nume atesta(i şi la Tripolis
( l.ydia ) şi Nicomedia (Bithvnia): :I t/as. harta 3 1 ; Bib/S. V I I. col. 1 3 1 3- 1 33 1 : N. Zugravu.
op. cit. . p. 3 77, 399.
· • • De exemplu: Alexandru (Aiexandcr): IGLR. 9 ( Tomis), 2 1 0 ( = IGCI 'O. 1 035) ( U/metum):
episcopul Alexander de Tomis (458) (N. Zugravu. op. cit . p. 365. 387. cu bibliografia:
vezi şi infi'a) : sfinti cu acest nume apar şi la Eumenea ( Pisidia ) (.•I t/as. harta 3 1 ) şi Nicaea
( flithynia) (MDR, p, 2 1 1 ); Victor: IGLR. 43 ( Tomis): mai mul(i mart i r i cu acest nume apar
in Orient: Atlas, hărţile 30, 3 1 ; Bib/S, XII. col. 1 249- 1 298; P. Bargd lini, op. cii. . p. 257:
MOR, p. 1 84, 1 90, 1 99, 207, 224: N. Zugravu, op. cii., p. 377, 399.
' ' ' l'a.uio S Nicetae. 2 (FHDR, I l , p. 722, 723); H. Wolfram, op. cii. , p. 95; N. Zugra vu , op.
cit. , p. 335, cu bibliografia, la care adauga ldem, op. cii. , in A /IX, 34, 1 997, p. 306, 307,
cu bibliografia.
Episcopul Tirnotheus de Tomis

bibliogralia: vezi şi infra); IGLR. 25: IGCI 'O. 383 ( Tomis); slin(i cu acest nu me
l:iJhe.ws (Asia) şi in /Jithyn ia : /Jib/S. X 11. col . 48 1 -497: Atfas. harta 3 1 : MDU. p.
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(Buzău, România) în provincia Cappadocia, la cererea expresii a episcopului Vasile de
Caesarea3 16 • "in sfărşit, prin anii 372-376317 sau, mai sigur, între 383-392 3 18, "Gaatha,
regina poporului gotilor . . . , creştinii şi dreptcredincioasă" ( Faa'IJa, 1j pauf).tuua roi1
cOt·or� Tciiv For'IJ(JJ V, XUtUTtaJ•q or�ua Kai Of/'IJodoţo�). a adunat, împreună cu alti

creştini, moaştele mai multor credincioşi martirizati prin supliciul focului in "regatul "
lui Wingurich, situat, cu probabilitate, în apropierea ţlirmurilor Dunării de Jos, şi le-a
împărţit în oraşul Cyzicus (He/lespontus)3 1 9•
in traditia calendaristică a creştinilor microasiatici luati prizonieri de goţi la
mijlocul veacului al 1 11-lea şi nu în amintirea vreunui misionarism în ,.Scythia" trebuie
să-şi fi avut originea celebrarea de către bisericile din "Gothia" a cultului sfăntului
apostol Filip ( 1 5 noiembrie) (mort şi venerat, cum se ştie, la Hierapo/is (Pamuk-kale,
Turcia), în Phrygia Pacatiana) şi a celui al sfăntului apostol Andrei (29 noiembrie)3 20
2. 3. Eretici microasiatici in Scythia Minor.

Disputele doctrinare care au cuprins Biserica în perioada secolelor IV-VI au avut
anumite ecouri şi în regiunea Gurilor Dunlirii 32 1 , unii dintre ereticii ajunşi aici având
leglituri cu tinuturile microasiatice. Astfel, după o informaţie a lui Philostorgios, printre
partizani i ereziei ariane s-a numarat şi un "moesian de neam, din cei care locuiesc lângli
lstru" (1Wvu� ro rtv� rwv 1ti}Oqrcfj �Juruw KaTQJK'JftV(J}V), respectiv un anume
Leontios, care pe la 340 era episcop de Tripo/is, în Lydia3• Acelaşi istoric bisericesc ne
informează ca împăratul Theodosius 1 (378-395) a exilat la Halmyris - "un loc al Mysiei
din Europa situat în ţinutul lstrului" (XOJ(!(ov T'ijfi tv ErigciJ1ty Mllu(afi turfv, tv XWf!l!
2
ro ri "Juruor' OOKcfpct•ov)3 1 pe episcopul Eunomios de Cyzicus (Hellesponws),
susţinător fervent al formulei semiariene " Fiul este asemanator Tatălui (homoios The6)
în toate" consacrata în şedinţa din 22 mai 359 a Conciliului de la Sirmium (Srijemska
Mitrovica, Iugoslavia) (Pannonia Secunda)324 i n anul 367, el a găsit sprijin pe lângli
•

,

3 1 6 Vasile cel Mare. Ep. CLV şi Ep. CLXIV (FHDR, Il, p. 88, 89); ASS, Apr., I l , 8 (Ibidem, 7 1 47 1 5); H. Wolfram, op. cit., p. 1 09; M. Girardi, op. cit. , p. 1 73, 1 74, 1 87; A. Bamea, op.
cit. , p. 243: N. Zugravu, op. cit. , p. 335; ldem, op. cit. , în AI/X, 34, 1 997, p. 307; S.
Krautschick, op. cit., p. 29.
3 1 7 MDR, p. 26 1 , 262. nota 47.
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Această datare reiese clar din precizarea cil evenimentul s-a petrecut "in timpul domniei lui
Valentinianus şi Theodosius" (T")Ji tejJ Oalentinianou /cai 8eodosiou): Mc:rty1·es
Gothorum Ecclesiae (FHDR, H. p. 726, 727); vezi şi H. Wolfram, op. cit., p. 95, 96. I l O.
1 1 9 Martyres Gothorum Ecclesiae (FHDR, Il, p. 726, 727); P. Şt. NAsture!, op. cit. , p. 285. 286; H.
Wolfram, op. cit., p. 95. 96, 1 1 0; N. Zugravu, op. cit. , p. 335. cu bibliografie; l dem, op.
cit., in AI/X, 34, 1 997. p. 307, cu bibliografie.
120 J
. Zeillcr. op. cit. . Paris, 1 9 1 8, p. 5 1 2. 5 1 3; MDR, 233, 234. 26 1 (nota 46); N. Zugravu, op. cit. ,
p. 338: ld�:m. op. cit. in AI/X, 34. 1 997, p. 3 1 5; despre aşa-zisul misionarism al lui Andrei
şi Filip in .})cythic(, cf. ldem. op. cit. . p. 1 43-1 74; E. Popescu. So�rces concernant la
mission du saint apotre Andre sur le territoire de la Roumanie, în F.ludes byzanlines el
posl-by:antines, III. p. 9- 1 8: ldem. Creştinismul limpuriu pe teritoriul Romăniei. in
Pril·eghind şi lucrănd pentru măntuire. laşi. 2000. p. 1 96-205.
m N. Zugravu. Ere:ii şi schisme la Dunărea Mijlocie şi de Jos in mileniul /. l aş i , 1 999.
122 Philostorgios, Hisl. eccl. . VII. 6 (FHDR. I l . p. 202. 203); N. Zugravu. op. cii. , p. 52. cu izvoare
şi bibliografie.
m Philostorgios. Hisl. eccl. , X, 6 (FHDR, I l, p. 204, 205).
1�4 Pentru acest episcop şi fonnula amintită. ct: N. Zugravu, op. cit. , p. 53, cu izvoare şi bibliografie.
.
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impăratul Valens din partea episcopului Domninus de Marcianopo/is (Devnia,
Bulgaria) (1\-foesia Secunda)3 2s Leontios şi Eunomios fâceau parte din gruparea ariană a
anomeenilor, care nega intr-un mod mai categoric decât arianii propriu-zişi conceptul de
homoousios. Ei susţineau că Fiul este "Creatura" lui Dumnezeu-Tatăl, căruia îi serveşte
ca instrument al creaţiei, asupra căreia domneşte; deosebirea dintre el şi alte creaturi
rezidă doar în demnitate (mărire)3 26
Dacă prezenţa lui Leontios şi Eunomios nu pare sa fi avut consecinţe asupra
profesiunii de credinţă a locuitorilor autohtoni ai provinciei Scythia Minor327, în schimb,
doctrina eunomian!l, centrată pe ideea structurii ierarhice şi, deci, subordinaţioniste a
Treimii, a găsit ecou în rândurile unei părţi a goţilor de la nordul Gurilor Dunării, care
mai apoi au trecut în Imperiu sub conducerea episcopului Ulfila3 28
O altă erezie care a reverberat şi în eparhiile dintre Balcani, Dunăre şi Marea
Neagră a fost nestorianismul, care, aşa cum se cunoaşte, nega maternitatea divină a
Mariei, aşadar calitatea de "Născătoare de Dumnezeu" (Theotokos, Mater Dei). Ecourile
sale in aceasta regiune trebuie să se fi datorat, printre altele, şi creştinilor din ţinuturile
orientale aflaţi in trecere pe aici. Aşa ar lăsa să se înţeleagă abrevierea XMr =
X(uurro v) M(auia) r(cvviţ), apropiata de expresia nestoriană Hristotokos, de pe unele
amtore de import de tip microasiatic329
•

2. 4. Episcopi de la Gurile Dunării in Asia Mică.

in secolele I V-VI nu există informaţii despre transferul vreunui episcop dunărean
intr-o dioceză microasiaticâ3 30 sau despre implicarea întâistâtâtorilor din provinciile
danubiene în problemele interne ale Bisericilor anatoliene. Prezenţa unor episcopi din
regiunea Gurilor Dunării in Asia M ica este legată doar de participările lor la conciliile
ecumenice sau regionale organizate aici. Ele nu reflectă relaţii speciale intre
comunitătile celor doua zone, insa nu pot fi ignorate dacă se doreşte înţelegerea corectă
a modului in care Biserica din Scythia Minor, Moe.�ia Secunda sau de la nordul Dunării
de Jos s-a integrat în circuitul creştinismului universal. Lucrurile sunt în general
cunoscute şi de aceea nu vom insista decât asupra aspectelor aflate inca in divergenţă.
m

·1 26

Ibidem, p. 54.

M. Simonetti, Anomei (anomeismo), in DPAC, l, col . 2 1 8, 2 1 9; ldem, Eusebiani, in Ibidem,
col. 1 283, 1 284; ldem, llomoiousios, in Ibidem, col. 1 732, 1 733; ldem, Omeousiani, in
Ibidem, Il, col. 2472-2474; ldem, Omousiani, in Ibidem, co l. 2477; l dem Semiariani, in
Ibidem, col. 3 1 46, 3 1 4 7; ldem, Homeousiens, in DECA, l, p. 1 1 86, 1 1 87; ldem,
Homoiousios, in Ibidem, p. 1 1 90; l dem, Semiariani, in Ibidem, I l, p. 226 1 , 2262; B.
Studer. Homoiosis Theo, in Ibidem, l, p. 1 1 89, 1 1 90.
l!l
J. Zeiller. op. cii. , p. 308; N. Zugravu, op. cit. , p. 54.
111 J
. Zeillcr. op. cit. , p. 45 1 ; M. Simonetti, L 'arianesimo di V/fila, in Romano-Barbarica.
,

l!·•

Comrib111i al/o studio dei rapporti cult11rali fra mondo romano e mondo barbarico.
Roma, 1 , 1 976, p. 297-323; vezi şi infra.
N. Zugravu, op. cit.. p. 90, 9 1 .
O informatic de acest gen apare abia in secolul al Xl-lea intr-un tratat de transferuri ale
scaunclor subordonate patriarhiei de Constantinopolis; conform acestuia, un episcop de
Axiopolis. rămas, din motive neprecizate, tăra thronos, a fost mutat spre sfărşitul veacului
amintit la Abvdos (Hellespontus). apoi la Apros (E11ropa) J . Darrouzes. Le traile des
transjims. Edition critiq11e el commenlaire. în REB. 42. 1 984, p. 1 82 (nr. 53), 206-2 1 0;
ldcm, Remarques sur des crealiOIIS d 'eveches by:anlins. în Ibidem, 47. 1 989. p. 233; N.
Zugravu. op. cii. , p. 455.
-
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Ideea participarii unui episcop din ,.,Scythia" de la Gurile Dunarii la cel dintii
Conciliu ecumenic de la Nicaea Bithyniae (325) a cunoscut în ultimele decenii noi
abordări. deşi informatiile scrise despre subiectul respectiv nu s-au îmbogăţit. În acest
sens, se au în vedere doua probleme. Prima, care are deja în istoriografie destui adepţi,
urmăreşte să dovedeasca faptul că episcopul Theophilus Gothiae mentionat printre
semnatarii actelor Conciliului nu reprezenta pe gotii din Crimeea, aşa cum îndeobşte
este acceptat, ci populaţia din zona Dunarii de Jos. foarte probabil cea din spaţiul
extracarpatic (Moldova şi Muntenia), deşi nu este exclusă nici cea din fosta provincie
romană Dacia (care în secolul al IV-lea s-ar fi numit ,.Gothia") sau chiar din Scythia
Minor. Sustinătorul cel mai recent al acestei direcţii, Emilian Popescu, a adus în
sprij inul opiniei sale atât datele generale privind dezvoltarea creştinismului în secolul al
IV-lea la nordul Dunării, în ,.Gothia Romana", cât şi menţiunile exprese din Historia
ecclesiastica a lui Socrates Scolasticul şi din Passio Sancti Nicetae, care îl numesc pe
Theophilus învăţătorul şi precedesorul lui Ulfilas33 1 •
Î n opinia noastra, ideea respectiva nu rezistă criticii. Argumentul principal îl
constituie listele participanţilor la Conciliu, care - aşa cum a observat acum mai bine de
şase decenii Emest Honigmann - sunt întocmite după criteriul geografic, nu ierarhic,
astfel încât episcopii sunt grupaţi după eparhiile de unde provin332 ; aşadar, nu
întâmpUltor, în diferitele manuscrise, Theophilus este menţionat la provincia ecleziastica
"Gothia" - Theophilus Gothiae Metropolis: De Gothis Theophilus; @cotptl� TorlJia�;

9EOf/J/A OE "TOYT9/A ,jn in al doilea rând, afirmaţia că Ulfila a fost ucenicul şi
succesorul lui Theophilus, cu alte cuvinte ca, iniţial, cel dintâi ar fi fost un episcop
ortodox sfinţit pe la 336 (338), care abia în 360, în urma participarii la conciliul de la
Constantinopolis dominat de adepţii lui Arius334, ar fi devenit arianm, eludeazll
conţinutul şi critica izvoarelor. Exegeţii au aratat în modul cel mai convingator că
istoncu bisericeşti Socrates Scolasticul, Sozomenos, Theodoretos de Cyros,
Cassiodorus şi autorii anonimi ai scrierilor hagiogratice, impresionati de personalitatea
traducătorului Bihliei in limba gotic!!, au fhcut din el un ortodox, care - d� n motive
politice sau de altă natura - ar fi fost nevoit s!l îmbr!lţişeze doctrina lui Arius>36 Or, se
.l.l l

m

Pentru toate acestea. cu bibliografia. E. Popescu, Theophilus Gothiae. episcop in Crimeea ori
la Dunărea de Jos?, in ST, 39. 1 987, 5, p. 73-8 1 = Byzantina, 1 4, 1 988, p. 237-249 (in
limba germană) = Christianitas Daco-Romana, p. 1 78- 1 86, dar şi p. 1 63, 1 68, 1 69, 1 9 1 ,
206, 2 1 5. 4 1 1 .
E.

Honigmann. Recherches sur les listes des Peres de Nicee el de Constantinople, in
By:antion, I l . 1 936. 2, p. 429.
J.n Ibidem, pl. 1, 66: ldem. Sur les /istes des eveques participants aux conciles de Nicee, de
Constantinople el de Chalcedoine, in Byzantion, 1 2, 1 937, 1 , p. 338.
3.14 Despre acest conciliu. Theodoretos. flist. eccl. . I l. 27-28. ed. cit. , p. 1 20- 1 24; Cassiodorus.
1/ist. trip. . I I I , 7-9: V. 36 şi 42. ed. cit. . p. 1 22-1 24. 203, 204. 209-2 1 1 : J. Zeiller. op. cit. ,
p. 288-29 1 ; M. Simonelli. Constantinopo/i, ll, Concili. in DPAC. l. col. 8 1 3 .
m E . Popescu, op. cit. , p . 87, 1 64 (nota 20), 1 69. 1 85 .
.llb
Socrates, Hist. eccl. , I l. 4 1 , ed. 1. Gheorghian. Bucureşti, 1 899. p. 1 50; Sozomenos. Hist. ecc/. .
V I . 37. 8- 1 1 (FHDR. 1 1 . p . 226. 227): Theodoretos, Hist. eccl. , l V 37, 3-5 (Ibidem, p . 234.
235): Cassiodorus. Hist. trip. . V. 38; V I I I . 1 3. ed. cil p. 206. 333, 336; Passio S. Nicetae,
4 (Ffi/JI(. 1 1. p. 722, 723): J . Zciller. op. cit. . p. 443: R. Gryson, Introduc/ion. in Scolies
ariennes sur le Concile d 'Aqui/ee. introduclion. texte latin. traduction el notes _par R.
Gryson. Paris. 1 980 (SC. 267). p. 1 65- 1 72.
.•
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ştie eli Ulfila a fost consacrat ca "episcop al creştinilor din ara geticll" în anul 34 1 de
clltre arianul Eusebius de Nicomedia şi sustinatorii slli 33J, impllrtllşind întotdeauna
confesiunea din momentul sfinţirii ca întâistlltlltor, aşa cum singur mllrturiseşte în
"testamentul " inserat în aşa-numita Dissertatio Maximini - "Ego Vulfila episkopus et
confe.uor semper sic credidi et in hacfide soia el uera transitum facio ad d(omi)n(u)m
me;un"m Nu întâmpllltor, Philostorgios, el însuşi arian, scria că Ulfila a fost "primul"
episcop (brfuKo:Jr� z(!tijr�) - desigur, arian - al goţilo�39

Cea de-a doua problema, strâns legata de precedenta, urmllreşte să identifice sub
anonimul episcop "scyth" amintit de Eusebius de Caesarea ca participant la acelaşi
Conciliu din Bithynia (oriM E1âifJq.; ti:�rclt!l:Jrrivcro rij.; XOf!cla.;)340 un episcop din
"Sc:ythia" situata in zona de stepă ce se intindea din Ucraina pânll in Asia CentralăH 1
sau. mai degraba, pe ocupantul thronos-ului de Tomis din Scythia Minor34 2 Unii
istorici, mergând pe urmele altor cercetători, considera chiar eli el este totuna cu Marcus
Comeensis ( Mti(JK� Ko11iov, MA. PKOE KOMEnN) (de Comea) menţionat de unele
manuscrise ale listelor de Părinţi niceeni343 , de fapt Marcus Tomensis ( Mri(JKOt;
344
To!lf(J)V) (de Tomea), aşadar din Tomis (Scythia Minor) •
Această opinie ni se pare la fel de exagerată, impotriva ei putând fi aduse mai
multe argumente. Î n primul rând, analiza textului eusebian dezvăluie faptul că
informaţia respectivă se încadrează într-un context descriptiv de-o corectitudine
impecabilli, anume înşiruirea episcopilor participanţi la Conciliu dinspre est spre vest,
dinspre ţinuturile est-mediteraneene şi orientale către ţărmul estic, nordic şi sudic al
Mării Negre şi apoi provinciile europene ale Imperiului: "S-au adunat acolo (la Nicaea
n.n.), trimişi de toate bisericile (care cuprindeau Europa întreagă, Libia şi Asia), cei
mai de seamă sluj itori ai lui Dumnezeu. In una şi aceeaşi casă de rugăciune au putut
încăpea şi sirieni, şi cilicieni, şi fenicieni, şi arabi, şi palestinieni . . . , iar odata cu aceştia:
egipteni, tebaRi, libieni şi trimişi veniţi tocmai din Mesopotamia; era de fată şi un
episcop al Persiei; nu lipsea din ceata nici cel al scitilor; Pontul, Galatia, Capadocia şi

-

.m

op. cit. .
MDU.

us

11. 5 ( FIIDU. 11. p. 201 ): J. Zcil ler. op. cit. . p. 443-445: R. Gryson.
p. 1 46: 1-1. Wolli'am. op. cit., p. 9 1 : E. l>opcscu. op. cit p. 1 64 . 1 69. 265. 270:
p. 260 (nota 46): N. Zugravu. op. cit. . p. 336. 353: ld em op. cit. , in Al/)( 34. 1 997.

l'hilostorgios. 1/ist. l!ccl. .

.

. •

p. 308. 309: ldem. Erezii şi scllisme, p. 64.
63. in Scolies ariennes, p. 2SO; N. Zugravu, op. cit. , p. 336: ldem. op. cit., in
AI/X, 34, 1 997, p. 309; ldem. op. cit., p. 63. În legătură cu expresia ,.,semper sic credidf'.
Jacques Zeiller, op. cit., p. 446, scria: �i/ peUI y avoir la 11ne inexactitude, non pas 11ne

Diser/atio Matimini.

contre-verite: c 'est du jour ou

s 'inauglllt!

avec son sacerdoce son action �olique que

date 0/ISSi son initia/ion a Une t!Jeo/ogie dans fes mysteres de /aque/le i/ n 'avoi/ point
a11paravant songe a penetrer, mais ă laqllelle il restafidelejusqu 'ci /afin de sa vie"'.

Philostorgios, Hist. ecc/. , I l , 5 (FHDR, Il, p. 200, 201 ) ; pentru alt inteles al acestei expresii,
vezi E. Popescu, op. cit., p. 1 85.
Ho Eusebius, l 'ita Const I II. 7, 1 , ed. F. Winkelmann. Berlin, 1 975, p. 84.
w A.A. Bolşacov-Ghimpu, Episcopul de Tomis a participat /a Sinod11l l ecumenic (le la Nicaea
(325)?. in Glasul Bisericii, 33. 1 974, 5-6, p. 443. 444; P.B.T. Bilaniuk, op. cit. .
H!
in ultimă instanţA, cu bibliografia. E. Popescu, op. cit. , p. 1 86; N. Zugravu. op. cit. , p. 239, 262.
-'�l J. Zeiller. op. cit. . p. 1 68: E. Honigmann. op. cit. , p. 336; ldem, La liste originale des Peres de
Nicee. in By:antion, 1 4, 1 939. 1 . p. 40.
��� A.A. Bolşacov-Ghimpu. op. cit. p. 443: E. Popescu. op. cit. , p. 1 86. 2 1 4.

.l.l'l

.•
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" itinerarii de pelerinaj" (Pierre Maraval), în special la martyria, precum al sfinţilor
Mamas şi Mercurius de la Caesarea (Cappadocia), al celor XL de martiri din Sebastea
(Cappadocia), al sfintei Tecla de la Seleucia ( lsauria-Pamphylia), al sfântului Platon
din Ancyra (Galatia), al sfântului Callinicos din Gangra (<;ank1n, Turcia)
(Paphlagonia), al sfântului Teodor din Euchaita (Helenopontus), sau la biserica
sfântului Ioan din Ephe:m.f (Asia) şi la cea a sfântului Nicolae din Myra ( Lycia)m.
Forma de pietate despre care discutam s-a practicat, neîndoielnic, şi în regiunea
Dunarii lnferioarem, dar nu exista date mai ample despre calatorii cu scopuri religioase
efectuate de credincioşi de aici la locurile primare ale creştinismului sau în alte puncte
din Orient, vestite pentru numarul mare de pelerini care le vizitau. Se ştie, doar, ca doi
dintre aşa-numiţii "calugftri sciti ", loannes Cassianus (360/365-aprox. 435) şi Gherman,
insotiti de sora celt1i dintâi, s-au deplasat la Bethleem şi apoi în Egipe60 Despre
prezenta creştinilor din regiunea dunareano-pontica la locurile de pelerinaj din Asia
Mică nu avem nici o ştire literara. Totuşi, exista indicii arheologice, respectiv
descoperirea unor ampullae de tip "anatolian" la Dineia (Vojvoda, Bulgaria) (sec. V
VI) (Moesia Secunda)'61, Cal/ati.\' (stărşitul secolului al VI-lea) (Scythia Minor)>c.� şi
Zoida (Siiven, Bul �aria) (finele secolului al VI-lea - începutul secolului al VI I-lea)
(Moe.�ia Secunda)31'·' Aceste recipiente au putut ajunge în ��ezlirile respective ca urmare
a pelerinajului întreprins de credincioşi de aici la vreun loc ·:fănt microasiatic, deşi nu
este exclusă nici posibilitatea ca ele sa fi fost trimise cu substante miraculoase (mir,
sânge de martir, ulei sfănt) de anumite biserici celebre din spatiul anatolian - obicei
atestat în .izvoarele ecleziastice3� şi confirmat în mod explicit în spatiul ponto-dunărean
208; Ch. Dcl aplacc. Ermites et ascetes a la fin de 1 'Antiquite et leur fonction dans la
in MEFRA. 1 04. 1 992, 2. p. 98 1 - 1 024: Spiritualitiil
des l•ilgerns. Kontimtitat und Wandel, l lcrs. K. l lerbers ct R. Pllll z. TObingcn. 1 993:
Akten des .'!(/1 llllernationalen Kongresses fiir christliche Archilologie. Bonn, 22.-2!1.
Scptcmber 1 99 1 . 1-11. Ciuâ dcl Vaticano-Miinstcr. 1 995.
(>. M arava l . l.es itineraires de pelerinage en Orient (entre le .r· el le 7" s.). i n Ibidem, p. 29!1societe rurale. L 'e:remple de la Gaule,

m

-'�''

300. tig. 3.
J . Ch�lini. l·t Branthomme. op. cit. . p. S4,78: P. Maraval. op. cit. . p. 393;

N. Zugravu. l.es
lieru de culte el de pelerinage en Scythie Mine11re (11 '"-1 'lf s.). in 71re Secticm of the XIII
International Cotrgress of J•rehistoric and J>rotolristoric Sciences. Forli ( Italia). 8- 1 4
September 1 996, Ahstracts. 1 . Forll. 1 996. p. 4 4 1 . 442: ld�.-"111 . op. cit. p. 248. 3 76 : ldem.
l.ocuri sfinte şi de JNierinaj la /Jwrărea Mijlocie şi Inferioară in l·ecolele 1 1 - 1'11. in
/:'uroJHt .\'.\'1. l aşi 7-H. 1 998- 1 999. p. I S-27.
_;w N. Ch i t cscu . in J•ărinţi şi scriitori bisericeşti. 51." Bucurcşli. 1 990. p. 38-43: M. Diaconescu.
op. cit. . p. S36-S3K.
.
_;o i
V. Gcrasimovo-Tomova. Oberlick iiber die Ampullen in llulgarien, in MisBulg 1 1 , 1 997. p.
1 40, 1 44. nr. 4, Abb. l.
3"2 M. Ionescu, J.C. Opriş. O ampulla din Asia Mică recent descoperilă la Callatis, in TD. 1 9.
1 998, 1 -2. p. 1 67- 1 70.
363 1. Shtereva, Eorly Christian Ampullae from Sliven. South Bulgaria, in Arclraeologia Bulgarica,
Sofia. l. 1 999, 1 , p. 8S-89.
364 Pentru obiceiul trimiterii de eulogia, cf. Miracu/a Soncti Demetrii, 1, S, [S4], in P. lA..'IIlCrlc,
Les pl11s anciens recuils des miracles de Soinl Demetrius el la penelration des S/aves dans
les Balkans. 1, Le (e:cte, Paris 1 979, p. 88 (90).
.

'
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de amtorele CU formulele fJcoii ZUf!lq KC� Şi fiy{OII y).ll/(c).fotl descoperite la
Hi.�tria, în Scythia Minor365• Novae, în Moesia Secunda366, şi Sucidava (Celeiu, jud. Olt.
România), la nord de Dun!lre367 • Oricum, prezenta lor vine sa "sparga" " monopolul"
detinut în aria pontica şi pe cursul inferior al Dunării de ampullae-le originare din Egipt
(ale sfântului Mina), Comi'lantinopolis (eccle.�ia sive martyrium dedicata sfăntului
Mina)3('8 şi Palaestina (Early Christian Ampullae; Late Roman Unguenlaria)369 şi sa
infirme opinii foarte recente despre absenta aici a unor eulogia din Asia M ic!l3 70•
La nordul Gurilor Dunarii nu s-a descoperit nici un tip de ampulla. Obiectele de
acest gen. din categoria celor ale sfăntului Mina. au aparut numai pe teritoriul fostei
provincii Dacia, anume la Dierna (Orşova, jud. Mehedinti. România)371 , Porolissum
(Moigrad, jud. Salaj, România)372 şi un loc necunoscut din Banat (România)m
3. Elemen t e microasiatice in arh itectura religioasA.

intr-un context spiritual caracterizat, după victoria creştinismului, printr-o
relativă uniformitate şi care a generat o interesanta intercirculatie de idei şi forme
anisticc specifice unor variate zone ale Imperiului. nu este întotdeauna foarte uşor de
surprins cu exactitate originea unor tipuri arhitecturale sau doar a unor elemente
componente ale lor şi dlile prin care acestea s-au propagat şi au tost receptate în diferite
medii provinciale. Similitudinile se întâlnesc pe arii întinse în materiale şi planuri de
constructie, în metode tehnice şi procedee decorative, încât istoricii artei provinciale
romano-bizantine preferă adesea sll consemneze scrupulos echivalentele şi sll încadreze
�:orect un monument într-o tipologie general-acceptată. Este ceea ce vom face şi noi în
rândurile de mai jos, urmând in acest sens concluziile specialiştilor în domeniu.
"'�

''"
'
'"'
""

' �.
''1

• •:
• ,

/GUl, 1 40 (= E. Popescu. Clwistionitos Doco-Rommw. p. 383. 384. nr. 2). 1 42 (= Ibidem. p.
385. 386. nr. 4 ). 1 43- 1 45: am urmat însă i nterpretan:a lui T. Derda. op. cit. . p. 1 45. 1 46
(nr. 1 , unde e trecuta in mod greşit la Socidom) (= SEG. X LI I. 666). 1 46- 1 47 (nr. 2) (=
SEG. XLI I. 667). 147 (nr. 3) (= SEG. X LI I. 668). 1 47- 1 48 (nr. 4) (= S/:'G. X LI I. 669). 1 48
(nr. 5) (= S/:'G. XLI I. 670).
lhidem. p. l 50. l 5 l (nr. I ) (= SEG. X LJ J. 672). 1 5 1 (nr. 2 ) (= SEG. X LI I. 673).
/GUl. 3 16 (= T. Dcrda. op. cit. , p. 1 38. nota 21 = SEG. X Lll. 677). 3 1 8 (= T. Dcrda. op. cii. . p. 148.
149. nr. 6 = SEG. XLII. 678), 398A (= T. J>crda. op. cit. . p. 149. 1 50. nr. 1 = S/:.'G. X LI I. 679).
C. l.mnbcrt. 1'. l'cdcmnntc Dcmeglio. Ampolle dei'O:tonoli ecl itinemri eli pelleriJwggio Ira 1 1 '
e 1 '11 .�ecolo. in ..lntiquile Tanlh·e. l'aris. 2. 1 994. p . 2 1 9-22 1 . nr. 1 7-20. lig. 2. 6: 1 .
llarnca. .\ lenwwmpullen auf clem Gebiel Rumiiniens. in Akten des XII. lntenwtionalen
1\ongresses .fiir Clwi.�tliche ..lrd1iiologie. 1. p. 509-5 1 4: N. Zugmvu. op. cit. . p. 376. 398:
ldcm. OfJ. cit .. in l:'uropa XYI. laşi. 7-8. 1 998- 1 999. p. 1 7. 1 8.
i\. M i nc cv . f:'ar�r l�r:antine Pollery :lmpullae .fi'om Od,·.�.w.�. in l:wst(ja. Varnil. 28 (43).
1 ')92. p. 1 27- 1 36) (in bulgar.l. .:u rczunmt in limb;1 cnglc;rll): C. l.ambcrt. P. Pcdcmulllc
l>emcgliu. op. dt. . p. 2 1 9.

lhidem.

N. Zugravu. op. dl .. p. 4 1 4. 436: C. J .ambcrt. 1•. l'cdcmuntc J>cmcglio. op. cii .. p. 2211. nr.
20 ( lucalitatca este trecuta greşit in Ungaria): 1. Barneil. OfJ. cit. . p. S I l . 5 1 2. nr. 4. Abb.
1 . Tai: 6 1 b.
N. Zu gmv u. CJtl. cit .. p. 4 1 4. 436: C. l.ombcrt, P. l'cdcmontc Dcmeglio. op. cit. . p. 220. nr. 2 1 :
J .. Jlarne;l. op. cit. . p. 5 1 2. nr. S. Abb. 1 . Tol: 6 J c.
N. Z ugr.wu. op. dt. . p. 423.
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Cert este că în arhitectura religioasă din Scythia Minor şi Moesia Secunda, ca şi
în cea a altor provincii din Peninsula Balcanică, precumpăneşte influenta mediului
artistic oriental, în special syrian şi m icroasiatic m In spaţiul s)rian se originează, de
exemplu, unele tipuri de bazilici, precum cea de la Cal/atis ("bazi lica syriană" ) (Scythia
Minor)3 75 şi cea de la Dfanavar-tepe (lângâ Odessos) ( Moesia Secunda)"m', complexul
episcopal (episkopeion) format din biserică şi rezidenţă, ca la Tropaeum Traiani
(bazi lica B ( "cu marmură" ))3 77, Histria (edi ficiul din piata mare)m şi Cal/atis ("bazi lica
syriană" )m (Scythia Minor), sau mormintele cu două firide, orientate una la est şi alta la
vest de camera de acces (dromos), descoperite la Tomis (Scythia Minor)380•
Cât priveşte aportul microasiatic, acesta se surprinde mai ales în ceea ce istoricii
arhitecturii religioase romana-bizantine numesc stilul elenistic (grecesc). După I on
Rarnea, amprenta acestuia este vizibilă mai ales la bazi licile cu trei nave şi absidă
orientată spre răsărit, de obicei sem icirculară, din Scythia Min01) " ' Anal ize recente,
semnate de Nelly Tchaneva-Detchevska, M ihai Sâmpetru şi Virgil Lungu au arătat însă
că în Moesia Secunda şi în Scythia Minor cele mai mu lte edificii de cult creştine sunt de
tip bazi lica! roman târziu. căruia
începând din secolul al V-lea - i s-au adăugat
elemente speci fice stilului elenistic (grecesc), utilizate şi la monumente din Asia M ică,
precum atrium-ul lriporticus sau quadriporticus, narthex-ul. pastophoria, altarul
complex (preshiterium. prothesi.\· şi diakonikon). conc ile laterale din naos. navele
despărţite prin coloane sprij inite pe un stilobat cont inuu. galeri ile sau tribunalele de
;7�

m

.m.

.m

1.
1.

N.

llarno.:a. (Jr!menl.\' el 'ari

grec ele.� ha.�ilique.1· palr!oclwhieuue.l' ele la Sc_1 ·1hie .1 /ineure. in
/Jelliou. 4. 1964. 4. p. 3JJ-343: N. Tchancva-Dctchcvska. op. cii.. in . leles du .\I
Cougn;.\. i111emalioual d 'archh1/ogie chrr!tienue. I I I. p. 249 1 -2509: ldcm. FrMrclwislliche
1\.irchen in /Julgarieu wrter dem Einjluss der kirclreuarclrilektur syriens wul kleinasiens.
in A ela XIII Congressus intemalionalis arclraeologiae clrrislianae. I I I, p. 729-736.
llamca. Arta creştină. p. 25. pl. 49. 50: R. Pillingcr. Ein jÎ'iihclrristliches Grab mit
Psalme1dlmeu in A langalia!Kallatis (llumiinien). in R. P i l l ingcr. 1\. PUI7� I l. Vcllcrs
( ll rsg.). op. cit. . p. 97. 98. Abb. 5 und 6: N. Zugravu. op. cit. . J1. 243. 369: V. Lungu.
1. 'evolrdone tipologica de/le basilic/re delia Scythia Minor. in Mt�vc/Julg. I l . 1 997. p. 0·:1.
lig. 2 = :le/a XIII Congresms internationalis archaeologiae clrristianae. I I I . p. 4 5 11 . lig. 1 2 .

1

1

1:

Tchanc\'a-Do.:tcho.:\·ska. op. cit.. p. 730. Abb.
R. l)illingcr. V Poruva. B. Zimmcrmann
( Rcd. ). Cot1JII-� der spiilcmtikeu und ji-iichristlichen ll'andmalerein /Julgarieu.v. Wicn.

1

1 999. p. 8. Abb. 1 5/3. 1 7.
1. Barnca. op. cit. . rl. 62. 63 : W. Milllcr-Wicncr. /Jischosresiclen=en ele." -1. - 7. .Jhs. im iistlichen
:1/illelmeer-/lamn. in .. lc1e.1· c/u Xf Congres international d 'arclrr!t logie clrrr!tiewre.

1

1.

p.

667: V. l.ung11. op. cit. . in A lisc/Julg. I l . 1 997. p. 04. lig. 11 .. leta XIII Congrc•l·sus
iutemalimra/is arclweologiae clrri.l'licmae. I I I . f1 · 4511. li g. 11.
m
Barnca. op. cit. . pl. 55: W. Miil lcr-Wicncr. op. cit. : V. l .ungu. op. cii. . in ,\ /isc/Julg. I l .
1 997. p. W4. lig. 1 4 = :le/a XIII Congres.m.v illll'rlratimra/i.� ardweo/ogiae chriMiauae.
I I I. p. -1 5 X. lig.
Th�odoro.:sl..' u. 1. ·,;di!in• rmmmo-hr=antin tf,• Callatis. in /Jada. NS. 7. 1 963. p. 257-31111: 1.
Barno.:a. OfJ. dt. .
49. 511: f{. J iillingcr. op. dt.. f'l· 911. Abb. 7- 1 11: W. Miil lcr-Wicncr. op.
Acta XIII Congre.wu
cit. : V. J .ungu. OfJ. dl. . in ,\ /isc/Julg. I l . 1 997, f'l · W4. lig.
inter1rationali.� cll'dllleologiae clll'isticmae. I I I. f1 · 4511. lig. 1 2.
·180
V. J . ungu. C. Chcm- M ilrgi ncanu. Contributii la L'unoCişlerecl unei necropole ueştine ti
7omisllllli (/). in J>cmliCCI. 1 5.
J1. f 84. f'll. Jl(l .
.l H I
1 . Barnca. OfJ. cit. . i n /Jeltion. 4. 1 964. 4, fl· 333-343: Jdcm. op. cir.. fl ·

1.

;,., 1>.

14.
1�1.

19112.
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deasupra navelor laterale, cupola ş.a. 3 82 • Ca in toata lumea creştină, aparitia elementelor
morfologice amintite, care au dat edificiilor de cult o deosebita complexitate, reflectă in
3 �
primul rând schimbările din serviciul l iturgic 8
Cele mai multe bazilic i cu trăsaturi elenistice s-au descoperit la sud de Haemus,
în provinci ile Thracia, Haemimontm. Dacia Mediterranea ş.a., IJC când intre Balcani,
Dunăre şi Marea Neagra, numărul acestora este mai restrâns3 84 în Scythia Minor, se
întâlnesc la Tropaeum Traiani (bazi licile A "simpla", B "cu man.1ura", D "cu transept"
din interiorm şi, poate, bazilica din cartierul extramuran vesti.:386), Tomis (" bazi lica
mare" din sectorul de vest?387 ; bazil ica de la întretăierea strazi lor Mircea cel Batrân
Ncgru Vodă-Ecaterina Varga-Dragoş Vodă3 88) şi Bizone389, pe când in Moesia Secunda
'K2

N. Tchancva-Octchevska. op. cit.. in Actes du Xf Congres intemational d 'archeologie
clmitienne, I I I, p. 249 1 -2509; ldcm, op. cit. , in Acta )(/// Congressus internationalis
archaeologiae chrislianae. I I I. p. 729-736: M. Sâmpctru. Oraşe şi cetă{i romane târ=ii
la Dunărea de Jos. Bucureşti. 1 994, p. 79-96. 1 27- 1 33 : V. Lungu. op. cit i n MiscBulg.
I l . 1 9 9 7 . p. 99- 1 08 = Acta XIII Congressus internationalis archaeo/ogiae christianae.
I I I . p. 45 1 -462.
1. Ribarc1·ic N i kolic. Genesis andformation ofa complex type ofc/wrch 11sing early Christian
clwrches in /ler=egovina as e.mmples. in Ibidem, p. 693-7 1 4: N. Tchancva-Dctchevska.
op. cit . in Actes du Xf Congres international d 'archeologie chretienne. I I I, p. 2498: V .
Lungu. op. cit. . in JliscBrtlg. l l . 1 997. p. 1 03 = Acta XIII Congressus internationali.\·
archaeo/ogiae christianae. I I I . p. 456.
N. Tchancva-Dctchcvska. op. cit. . în .·lcte.1· du Xf' Congre.1· international el 'arclu!o/ogie
clm.!tienne. I I I . p 249 1 -2505: ldcm. op. cit. . în Acta XIII Congressus internatimrali.1·
arclweologiae christianae. I I I. p. 729-736. 1\bb. 1 -9: E. Kcssiakova. Une noi/ve/le
ba.1·i/ique ci f>hilippopoli.l·. in Actes du Xf' Congres international d 'archeo/ogie chretienne.
p. 2539-2559: M. Sâm pct ru . op. cit p. 92-95; M . M adjarov. l�arly Christian C1tlt
/Juilding in the l'rovince of Tlu·ace (1 1 '- 1'1 c.), in Akten des XII. lntema=ionalen
Kongresses .fiir Christ/iche Archăologie. I l , p. 993-996: M. J eremic. Balajnac,
agglomeration protoby=antine fortifiee (Region de Nis. Serbie d11 Nord) . in ;lntiq11ite
tardive. Paris. 3, 1 995. p. 1 93-207: R. Spassov. V. Kazarova. R. M ladcnova. S.
Filipova. T/1e Early Christian /Jasilica No. 7 al Pauta/ia. in Mitteilungen =11r
christlichen Archtiologie. Wicn. 5. 1 999. p. 1 8-44: R. Pill ingcr. V. Popova. B.
Zimmermann (Rcd.), op. cit p. 34-95.
M. Sfunpctru . op. cit. . p. 90. 9 1 . 95: 1. Barnca. op. cit. , pl . 59-63; N. Zugravu. op. cit. . p. 3 70.
393: V. l u ngu . op. C!it. . în Misc/111/g. l l . 1 997. p. 1 02 = Acta XIII Congress11s
intemationalis archaeo/ogiae christianae, l l l . p. 455. 456: 1. Bogdan Cătăniciu. Note sur
/ 'evolution architecturale de la basilique de marbre (8) de 7i·opaeum Traiani. in Acta
.\ 'III Congre.uus intemationalis arc/weologiae christianae. l, p. 578-585: /\. llarnca. op.
cit. . în lbitlem. I l. p. 8 1 9. 820.
N. Zu gravu. op. cit. . p. 370. 393.
\1 Sâmpctru. op. cit. . p. 9 1 . 92: 1. Barnca. op. cit. . pl . 46: N. Zugravu. op. cit. . p. 369. 392: /\.
Barnc&l. Of'· cit. . p. 8 1 8.
\1 S&impctru. OfJ. cit. . p. 92: /\. Rlldulcscu. Recherche.� archeo/ogicf ltes recente.� dans le
/l(;rimi!tre de la cite de Tomis. in hudes hy=antines el post-b_1cantines. 1 1. p. 29-34. lig. 47: N. Zugravu. op. cit., p. 369. 393 .
\1 S:'u npctru. op. cit. . p. 1 30 (nota 1 47): R. Pillingcr. V. Popova. B. Zimmcrmann ( Rcd. ).
oi'· cit .. p. I l . 1 2.
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apar la Odessos390, Kramolin (Bulgaria)39 1 , Abrittus (Razgrad, Bulgaria) (bazilica 2)392 ,
Han Krum (Bulgaria)393, /atrus (bazilica B)394 ş.a.
Dintre componentele planului bazilica! elenistic specifice Asiei Mici sau care au
cea mai mare frecvenţă in aceasta zona sunt: 1 . pmtophoria, creată in secolul al V-lea
pentru bazilicile cimiterialeM : 2. cripta de sub altar cu acces vestic ( "/a crypte d 'autel it
acce.\· occidentaf'), intâlnită, de exemplu, la biserica instalatii in templul lui Augustus
din A nc:rra (Galatia) şi la biserica sfii n tul Ioan Botez!itorul din <;avus In (Turcia)
(Cappadocia), dar care, aşa cum a ar!itat Jean-Pierre Sodini, ar putea avea ca model
biserica din Eleona (Palaestina), construită peste grota unde Hristos a predicat pentru
'
ultima dată apostolilor396; 3. amvonul mare cu două scări l�terale şi platformă circulară,
dispus pe axa vest-est a bisericii, in poziţie avansata in faţa altarului ("/ieu de la Parole
en avcmcee") (Pauline Donceei-Voute), cu largă răspândire in intreaga Anatolie (Priene
(Turun�ţlar, Turcia) Asia; Synada (Shohut Kasaba, Turcia), Dotylaeum (Eskisehiv,
Turcia) - Phrygia Saloutaria; Acmonea (Hasan Koy, Turcia), Sebaste (Selcikler, Turcia)
- Phrygia Pacatiana etc.), dar şi in Syria, insulele egeene (Lesbos, Samos, Cos, Andros,
Paros, Creta sudică), Cypros, Comtantinopo/i.\·, Peninsula Balcanică şi in jurul Mări i
Negre397 ; 4. absida poligonala, utilizata frecvent din secolul al IV-lea in Asia M ică şi in
capitala Imperiului oriental398, iar din veacul următor şi in spaţiul balcanic3'J9; 5. spaţiul
lărgit din fnţa altarului ("l 'espace allonge devant l 'autef')400
-

op. cit. . în Actes du Xf Congres international d arclu! oloKie
clwelienne. p. 2496: M. Sâmpct ru. op. cit. . p. 93. 95: R. Pillingcr. V. Popova. B.
Zimmernmnn ( Reu.). op. cii. p. 1 6. 1 7. 1\bb. 1 5/1. 1 6.
"' 1 N. Tchancva-Dctchevska. op. cit. . p. 2493. 2502.
Ibidem. p. 2493. 2502: ldcm. op. cit. . in Acta XIII Congre.uus inlemationalis ardweologia''
dwi.�timwe. p. 733. 1\bb. 9.
ldem. op. cit. . in :lc/es du Xf' Congres international d 'arclu!ologie chretienne. p. 2496: R.
P i l i in ger. V Popovu. B. Zimmermann ( Red . ) . op. cit. . p. 28-30. Abb. 42, 4 6 .
J•J.I
R. Spassov. V. Kazarovu, R. Mladenova. S. F i l i pov a. op. cit. , p. 26; R. P i l l i nger. V. Popova, B.
Z i mmermann ( Red . ) op. cit. , p. 3 0 , Abb. 47.
m V . Lungu. op. cit. . în MiscBulg. 1 1 , 1 99 7 p. 1 00, fig. 2 = Acta XIII Congressus internationalis
archaeologiae christianae, p. 4 5 2 lig. 2.
;90

'

N. Tchancva-Dctchevska.

.

,

·196

J.-P. Sodini.

,

,

în Travaux el
Paris. 8. 1 98 1 , p. 443-447. în speeial 443. 445. Este curios cum într-un studiu
recent Paulinc Doncecl-Voute scria cii. in ceea ce priveşte /\sia Micii, ..locul de umplasarc
il rcli cvelor ne scapi!'" - l.e Jonctionne11ient des lieu:c de culte am: Vf- VIf' siecle.�:
monuments, te:cts et images. în Acta XIII Congressus internationalis archaeologiae
christianae. 1 1. p. 1 24.
197 1\.B. Biernacki. op. cit.. în BalcPosn. 7. 1 995, p. 329. 330: P. Donccel-VoC1te. op. cit., p. 1 0 1 1 04. lig. 6/ 1 . 8: S. Westphalcn, Die Basilika l'OII Priene. AI'C'hitektur uncl lilurgisclre
:l usstattunK. în lswnhuler A litteilrmgen. TObingen. 48. 1 998. p. 305-3 1 1 . Abb. 1 4- 1 8. Tat:
37. 1 -6: 38. 1 .2.
wa
.
N Du v al . /. 'arclritecture re/igieuse ele 7:mritclrin Graei elans le cculre ele / '1/(vricrmr orielllal em
l 'f' .�iec·le. in l 'i/le.v et peuplement dem.J / '1/(vricum f»'otohy:emtin. Acte.v clu co/loque
wxmri.J(; par 1 '/;·co/eji-tmrCii.ve cle Rome (Rome. 1 2- 1 4 mai 1 982). Roma. 1 984. p. 453 .
.l·�• N. Tdmnc\·;J-Iktchevskll. Ofl. dt p. 2496. 2498.
Les cryptes d 'autel paleoclm!tiennes: essai de classification.

A femoires.

·1'"' /hi&lem. p. 2505.
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Pe teritoriul Dobrogei, pastophoriae s-au descoperit pe latura nordic!l a bazilicii
extra muros de la Jlistria401 , la stânga şi la dreapta absidei bazilicii B ("cu marmură") de
la Tropaeum Traianl102, pe· latura sudic!l a bazil icii mari de la TroesmiJ403 şi a celei
principale de la Argam iun404 şi în panea estic!l a bazilicii de la /bida, unde a fost
transformata in prothesis şi diakonikon405 ; un element arhitectural asemăn!ltor s-ar putea
afla şi pe latura sudic!l a bazilicii cimiteriale de la Tropaeum Traiam�06 şi la sud şi nord
de absida bazi licii extramurane de la poana de vest a aceluiaşi oraş4 07 În Bulgaria,
anexe simi lare au aparut, de exemplu, la biserica de la Pirinch-tepe (lânga Ode.uos), în
!11oe.1·ia Secunda408, la bazi licile nr. 2 şi 6 de la Diocletianopoli.\' (Hissar)409 şi la cea de
la Krumovo kale (Bulgaria)4 1 0, în provincia Thracia.
Cripte cu intrarea dinspre vest au fost amenajate în provincia Scythia Minor la
Tomis ( "bazil ica mare" din canierul vestic4 1 1 , ,.bazilica mic!l" din acelaşi perimetru
urban4 12, bazilica din cunea Liceului " M ihai Eminescu"4 1 3, bazi lica din fosta str. Karl
�0 1

op. cit.. in MiscBulg, I L 1 997, p. 1 00, 1 O 1. lig. 2 = Acta XIII Congressus

V. Lungu,

illlernationalis arclraeologiae clrristianae. p. 452, 454. lig. 2 .

ldcm. op. cit . . in MiscBulg. I l . 1 997, p. J O I . lig. 8 = Acta XIII Congres.,·us illlemationalis
�o.;

arclraeologiae clrristianae. p. 452. li g. 8: 1. Bogdan Cl\tl\niciu. op. cit . . p. 580 urm.

V. Lungu,

op. cit . . in MiscBulg. I L 1 997. p. 1 0 1 = Acta XIII Congressus intematirmalis

arclraeologiae clrristianae, p. 452: N. Zugravu. op. cit., p. 3 7 1 . 394.
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op. cit. . in MiscBulg, I l . 1 997. p. 1 O I . lig. 7 = :lcta .'t.'lll Congre.mts internationalis

arclweologiae clrristianae, p. 452. li g . 7: 1 . Barnea. op. cit., p. 24. pl. 56.

op. cit . . in MiscBulg. I l . 1 997. p. 1 O 1 , lig. 9 = Acta XIII Congres.ws internationalis

"rc/raeologiae clrristianae, p. 452. lig. 9.

V l .ungu. op. cit . . in Miscllulg. I L 1 997. p. 99. 1 O 1 = .·lcta XIII Cmrgre.mts intemationali.1·
cll'clraeologiae clll'istianae. Jl. 45 1 . 452. 454.

op. cit.. Jl. 93 : V J . u n g u . op.
XIII Cmrgre.uus illfel'll(ltionalis
"rclraeologi"(' clrristianae. Jl. 452: R. l'i l l ingcr. V. Popova. B. Zi mmermann ( Red.).
op. cit . . Jl· 1 7. Abb. 1 5/2.
N. Tchnncva-Dctchevska. op. cit., p. 2498. 2499, lig. 4a: V. Lungu. op. cit., in Miscllulg. I L
1 997. p. 1 00 = Acta XIII Congressus illlernationalis arclweologiae clrristiamre, p. 452.
N . Tchancva-Dctchcvska. op. cit., p. 2498. 2499. lig. 4 b ; V. Lungu. op. cit., in A liscllulg. I L
1 997, p. 1 00 = Acta XIII Congres.ws intemationalis crrclweologiae clrristianae, Jl. 452.
1 . Bamea, Les monuments pa/eochretiens de Rmmwnie. nr. 1 , p. 1 25. 1 26. lig 37. 38: l dcm .
Arta creştină, pl. 46; l dc m l.e cripte ele/le basilic/re paleocristicme ele/la Sci=ia Minore. in

N. Tchancva-Detchevska.
cit . .

in

,1 /isc/lulg.

/lESEE. 1 9. 1 98 1 ,
J .ung11. op. cit. .

112
l l .l

op. dt . . p. 2498:

I L

1 997.

Jl.

.lcta

.

.

in

M. S;impetru.

1 00 =

3, nr. 3, p. 492, 495,

lig. 5 ; J.-J>.

Sod i n i ,

op. cit.. p. 445. lig. 5;

V.

AliscBulg. I l . 1 997. p. 1 02 = Actcr ){11/ Congressus internationali.�

ardraeologiae drristicmae, p. 455; N. Zugrnvu. op. cit.. in Europa AX/,

1 999. p. 22.

laşi.

7-8. 1 998-

1 . Bamca. l.e.� mommrents paiJocluilien.v de Rommmie. nr. 2, p. 1 26: l dcm. Of'· cit.. in RESEI:'.
1 9. 1 98 1 , 3 . nr. 5. p. 497. lig. 9: J.-1,. Sodini. op. cit .. Jl. 445: N. Zugravu. OfJ. cit.

1 . Barnca. op. cit .• pl.

48: l dc m .

op. cit..

in RESF.E. 1 9. 1 98 1 . 3. n r. 2. p. 49 1 . 492.

60): V. J .ungu.

lig.

3.

Of'· cit . . in Mi.�cllulg. I l . 1 997. p.
1 02 = .·lcta XIII Congre.Y.m., internCitimwli.� arclraeo/ogiae drri.Ytitmae. p. 455: N .

4 : J.-P. Sod ini. op. d t.. p. 4 5 5 ( nota

Zugravu. nt'· dt. .
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Marxm) şi Tropaeum Traiani (bazilica A "simplă")4 1s; in Moesia Secunda, ele apar in
mai multe locuri416•
În aria geograficA ce face obiectul studiului nostru, un amvon de tipul celui
amintit mai sus s-a reconstituit la bazi l ica episcopalA din Novae (Moesia Secunda)4 1 1,
dar fragmente de piese arhitecturale care ar fi putut reprezenta componente ale unor
amvoane din aceeaşi categorie s-au descoperit la Odessos, Dfanavar-tepe şi Preslav
(Bulgaria) din Moesia 11 şi Tomis din Scythia Minor4 1 8
Cât priveşte absidele poligonale, mai mu lte construcţi i sacre prezintă un
asemenea element arhitectural: marele edificiu bazi lica! trinavat cu absidă pentagonală
aflat in pen insula Tomis-u lui (a doua jumătate a secolului al V-lea - inceputul celui de
al Vl-lea)m. marea bazilicA episcopală cu absidă pentagonalâ descoperitâ relativ recent
la /-/istria (a doua jumătate a secolului al V l-lea)4 �0• bazi lica din sec. V-VI cu absidă
hexagonală din apropierea thermae-lor intramurane h istriene���. capela cu absidă
semicirculară in interior şi pentagonală in exterior de la episkopeion-ul h istrian (sec. V
V I )���. biserica de secol V I cu absidâ pol igonalâ de lângă zidu l de vest al cetăti i
Tropaeum Traianim , bazilica "m ică" având absidă pentagonală ieşindă ridicată dupA
j umătatea secolului al V-lea in cetatea de est de la Troesmi.\·424 , locaşul de cult uninavat
şi cu acelaşi tip de absid!i construit pe vremea lui l ustinianus 1 (527-565) tot la
.
. '
4'6
. . 1ă cu ab SI'd"" m tre1. 1 atun. pe extenor
de 1a A rgamum - ' prmc1pa
.,, .roe.mm4-j , baz1' 1 1ca
toate în provincia Scythia Minor, biserica nr. 2 cu absidă r!is!iriteană in trei laturi de la
Gradi�te (Bulgaria) (sec. I V-V I )41 7 - în Moesia Secunda, bazi lica nr. 2 cu absidă
"

m

t\.

Rădulescu. V . L un gu . l.e christianisme en Scythie A lineure ti la lumiere des demieres

th;cmll'erte.l· arclu!ologiques. în Actes du Xf' Conţ!rÎ!s international d 'arclu!ologie
clm!tienne. I I I. p. 2573-2576. lig. 5. 6: N. Z ugrav u . op. cit. , p. 369. 392: ldcm. op. cit. , în
l:'uropa XX 1 . l aş i . 7-K. 1 998- 1 999. p. 22.
m 1 . Barnea. l.es monmtu!nts pa/eocltrr!tiens de /loumanie. nr. 22. p. 1 63 - 1 67. lig. 52/5: 56: l dcm
op. cit. . p l . 60: ldcm. op. cit.. în /lESI':I-:. 1 9. 1 98 1 . 3. nr. 2. p. 49 1 . 492. lig. 3. 4: J .-P
Sod ini. op. cit . . p. 445: V l u ng11 . op. cit . . în :1 /isc/lulg. 1 1 . 1 997. p. 1 02
.·lcta XIII
Congressus internationa/is arclweologiae christianae. p. 455: N. Zugravu. op. cit.
H<· N . Tchancva-Detchcvskll. op. cit.: ldem. op. cit
în .-lcta ){11/ Congre.1·sus intemationali.1·
arclweologiae clwi.1·timwe: R. Pillinger. V. Popova. B. Zimmcrmann (Rcd.). op. cit . .
m t\. B . B i crnacki. op. cit . p . 3 1 5. 332.
m
Ibidem. p. 330: 1 . Barnca, op. cit. . p l . 48: R. J>i l l i ngcr. V. J>opova, Il Zimmermann (Red.), op.
cit p. 1 8. Abb. 1 5/3, 1 7.
< � '� t\. Rădulescu. op. cit . p. 30, 33. 34. lig. 5, 6; N. Zugrav u op. cit. , p. 369, 393.
�20 Ibidem. p. 369. 393.
2
� 1 t\. Rădulescu. /Ja;i/ici şi monumente creştine in collle.rtul emogene:ei romiineşti din sec. 1111 '/1 in Dobrogea. in A lonumellfe istorice şi i:l-·oare creştine. Afărfllrii de strciwche
existen(ti şi de ,·ontinuitate a românilor pe teritoriul Dmuirii ele Jos şi al Dohrofi!ei.
Gala\i. 1 9117. p. 1 5. 1 6. ti g. 9.
1 22 Vezi supra �i /\. Rădulescu, op. cit in Moml/lle/1/e istori,·e şi i:vocwe creştine . . . p. 1 5. lig. K
. �:.• N. Z u gm v u op. cit. p. 3 70. 393.
.
� 2� t\. Răd u l escu . op. cit p. 24. fig. 23: N. Zugravu. op. cit p. 3 7 1 . 394.
·12� t\ . IU\dulcscu. op. cit p. 24. lig. 24: N. Zugnl\'u. OfJ. cit . p. 37 1 . 394.
•2" Vezi .mpra.
�27 N. Tchancvu-Dctchevska. OIJ. cit. . în Actes clu Xf' rougri!.l' iutenwtimwl. ,l 'cwclu!ologie
.
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pentagonală (sec. V)428 şi nr. 1 cu absidă in trei laturi (sfărşitul secolului V - inceputul
secolului V l )429 din fortificatia de la Krumovo kale - in Thracia, bazi l ica Eleusa (sec.
V I ) din Mesembrii30 - in Haemimontus etc.
În sfârşit, la numeroase biserici din regiunea ponto-dunăreană spaţiul din fata
altaru lui este alungit, răspunz.i nd necesităţi lor liturghiei� 3 1
N ic i unul dintre aspectele de arhitectură religioasă discutate nu se întâlneşte la
nord de tluviu.
* * •

Prin urmare, problemele discutate în paginile de mai sus confirmă pe deplin faptul
că în perioada rC'mano-bizantină regiunea Guri lor Dunării, parte componentă a romanităţii
orientale şi aflată în strânse legături cu zonele latinofone ale l mperiuluim, a avut,
deopotrivă, contacte diverse şi puternice cu provinciile microasiatice, beneficiind de
influenta lor in variate domenii. Acestea constituie un aspect particular al raporturilor
"permanente" şi " fecunde" pe care teritoriile respective le-au avut, din preistorie şi până in
zori i evului mediu. cu părţile răsăritene ale Peninsulei Balcanice, insulele egeene, Asia
Mică, Crimeia şi Syria şi care au contribuit la apariţia aici a unui tacies cultural speciticm

LA REGION DES BOUCHES DU DANUBE
ET L'ASIE MINEURE AUX IVe - VIe S.
Resume
Les l iaisons entre l'espace egeo-anatolien et les zones situees d ' un cote ou
l'autre des Bouches du Danube (la Muntenie orientale, la Moldavie et la Bessarabie
nu�ridionales. le nord-est de la Bu lgarie et la Dobroudja) descendent dans la prehistoire:
lcur contenu couvre des phenomenes et des processus historiques extremement
imp01tants pour cette periode, comme la neol ith isation, l ' indo-europeanisation.
l 'cxpansion de la civil isation mycenienne ou les dcbuts continentaux de la soi-d isant
migration des peuples de la mer. Ces liaisons ont connu une amplification â l'epoque
Mch"ique, quand sur le littoral ouest et nord-ouest du Pont Euxin on a fonde des apoikiai
mi lesiennes et des emporia de celles-ci (lstros, Orgame, 0/bia, Odesso.\', Tomis, Tyras,
\'ikânicm. Ophiu.m, . .le port des H istriens" ) ou des poleis et des phrouria d'origine
dm!lie1111e. p. 2495. lig. 2 a : 1{ . P i l l ingcr. V l'oru,·a. B . Z i mmcrnmnn ( Rc(l. ).
3 2 . 1\bb. 52. 5 3 .

.
, , N . lchancva-Dctchcvska. op. cii .. r. 2497. lig. Ja.

OfJ

cii. . p.

lhid,•m. r. 2491!. 2499. lig. 4b.

lhidem. p. 2491!. 2500. lig. 5a.

' ' /hiclem. p. 2505.
' ' : 1 Barnca. /lela==ioni c11fllwafi u·a fa regione def Basso Dan11bio e 1 'flafia alt 'epoca def Tartlo
/mperio, in /. 'Adrialicu Ira . Hedilerraneo e penilll'ola balcanica beii 'Anlichilti. Taranlo.

1 983. p. 275-21!3: M. Zclzcr. Die kirchficl1en lle=ielmngen lwliens =11 Skylhien. in
.1/il·c /JIIIg. 1 1 . 1 997. r. 94-9 8 : G. Otranlo. llre1·i o.r.w!lwt=ioni s11i rapporli 1/'(/ la cri.�lianilfi

deff 'flafia meridionale e q11effa arieniale. in �>1.-1. 5. 1 998, r. 1 5 1 - 1 64.
"' It Thcodorcscu . .-/11 sujet des .. corridor.1· c11llllrels " tie / 'Europe sutl-orienlale ( 1 ). in llE5:Ef:·.
2 1 . 1 983. 1 . p. 1 3 - 1 6; ( 1 1 ). in Ibidem. 3. p. 229-234 = ldcm. llou11wins el llalkaniques
dan.� la ci1·ilistllim1 .md-esl em·opeene. Ducharcst. 1 999. p. 1 3-48.
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dorienne (Kâllatis, Byzone, Parthenopolis, Stratonis etc.). Durant l'epoque
helh�nistique, les contacts entre ces deux espaces ont connu des dimensions nouvelles en
meme temps avec l'integration des formations politiques de la region ponto-histrienne
(villes grecques, "royaumes" barbares) et puis avec leur entraînement dans les rapporls
compliques des Etats heritiers de ceux-ci. La conquete romaine, qui a fini par inclure le
territoire compris entre Oescus, Haemus, Danubius et Pontus Euxinus et quelques zones
nordiques de la promixite des Bouches du Danube et de la Mer dans la province Moesia
(a partir de Domitien, Moesia Inferior), a cree un nouveau cadre politico-administratif
ct a donne une nouvelles impulsion aux relations entre les territoires mentionnes et les
provinces micrasiatiques. On observe donc une emigration massive de la population
originaire de Phrygiu, Mysiu. Caria, Pontus. Bithynia, Cilicia, lsauria etc. dans les
habitats grccques et romains du territoire de Dobroudja et du celui nord-danubien
incorpore. la presence des marchands provenand des villes micrasiatiques, l ' imporlation
ou l' imitation de quelques types ceramiques (Ea.�tern Sigillata A; Eastern Sigillata C) ,
l ' imporlation de la verrerie fabriquee dans les ojjicinae asiatiques, la circulation des
monnaies frappecs par Antiucheia (Pisidia), Nicaea (Pontus el Bithynia). Gordu.1·
( l.ydia). C)•zi,·us (Asia), Heraclea Pontica (Pomu.� el Bithynia), la penetrat ion des
divinitcs. des types iconographiques et des techniques arlistiques originaires de l'espace
anatolien. En ce qui concerne le territoire du Barbaricum situe dans le voisinage de la
ti·ontiere danubienne, on observe surlout l'orientation economique du territoire sud
moldave vers les villes pontiques et micrasiatiques.
Dans la periode romaino-byzantine, les liaisons entre les contrees du Pont Gauche
et celles des Bouches du Danube, d'un pari, et la region micrasiatique, d'autre pari, ont ete
favorisees par plusieurs facteurs: l'inclusion des provinces Moesia Secunda et Scythia
(Scythia Minor) dans la diocese Thracia de la prefecture de I'Orient et sous le regne
d' Justinien dans la quaestura Justiniana exercitm. la constitution d'une seu le
circonscription douaniere des provinces Moesia Se,·unda, Scythia Minor et Pontu.1·
l'olemcmiacus, l'elargissement des frontieres de I'Empire au nord du Danube jusqu'a
.,Brazda lui Novac de Nord" et jusqu'aux val/a du sud de la Moldavie et de la Bessarabie
(IV< s.) ou seulement le controle de quelques tetes de pont et des zones adjacentes, les
liaisons entre les communautes chretiennes de deux territoires etc. Les rapporls entre la
zone des Bouches du Danube et 1' Asie Mineure ont ete analyse sur les aspects suivants:
1.
Rapports econom iques prouves par: la circulation des pieces frappees dans les
atcliers monetaires de Nicomedia (Bithynia) et Cyzicus ( Hel/espont11.�); la presence des
nombreux sceaux commerciaux en provenance d' Ephe.ws (a Tomis - Scythia Minor.

Suc:iclam. Durostorum - Moe.�ia Il). Pamphylia (a Tomi.�. A ltinum - s,Tthia Minor.
Suciclava - Moe.1·ia //), Pergcmmm (ă Noviuclunum - Sc:ythia Minor). Magne.�ia (a
Suciclam - Moe.�ia //), Maiandrmipoli.� (?) (ă Tom i.�). Metropolis (ă Tomi.�). Koloe (a
Tomi.�). A dmmyllium (ă Sucidawt - Moesia Il), Sionia (ă Sucidawt - Moesia Il),
Hypaipa (â Sucidava - Moesia Il), As.ro.� (ă Noviodrmrmr - Scythia Minor), Tereie (ă
Tomi.�). Laudicaea (ă Sucidava - Moe.�ia Il); la frequence des quelques types
cermniques fabriques dans les ateliers de 1' Asie Mineure: amphores (Carthage LR 1.
Carthage LR 2, Carthage LR J. Zeesl IOJ/Kuzmanov IX, Opllil III, Robin.wn
M27J!Opail C 111- 1), vases de cuisine ( lflare J = Opaiţ XIV. Opaiţ III. Oplli/ Il),
recipients pour boire (vam po(la)torill), vaisselle (Lclle Roman C Ware, A.fia Minor
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Light Coloured Ware). lampes caracterisees " par un reservoir circulaire. un grand
mcdaillon cntourc de mouloures saillantes et un bec plein qui porte un decor de pastilles
et de spirales en relief. L'anse se termine en une sorte d'ancre et sur le fond est cachetee
de planta pedis" (Maria C i�ikova); verres importes de l'espace micrasiatique;
l' importation de la marbre de Proconneso.f, utilise · pour la construction des certains
chapitaux, des certaines plaques de cancelli ou pour la realisation des tables d'offi"ande
etc.; l'exportation des recipients avec des substances obtenues d'especes arboricoles
micrasiatiques, telles styrax, colophonium, balsamum terebenthique, mirrha, olibanum.
2.
Rapport.� ecclesiastiques prouves par: presence des chretiens et des
missionnaires d'origine micrasiatique (surtout de Cappadocia) aux Bouches du Danube,
meme â partir de la moitie du I I I" s., la celebration dans les deux regions des martyrs et
des saints originairs soit de la region des Bouches du Danube, soit d'autres territoires; la
presence dans les provinces danubiennes des heretiques micrasiatiques (ariens,
nestoriens); la participation des eveques des eveches danubiennes aux conci les de 1' Asie
Mineure (Nicaea? 325, Ad Quercum - 403, Ephesus 43 1 , Chalcedon 45 1 ); la
frequentation par les pelerins des provinces Moesia 11 et Scythia Minor des lieux saints
d'Asie Mineure. comme la montrent les ampullae de type "anatolien" de Dineia, Zoida
-

-

( /l.foesia 11). Cal/atis (Sc.:rthia Minor).
3.

-

Eli!m ent \· micrusiatiques dans l'architecture religieuse de la Moesia Il et de la
respectivement: a) pastophoria; b) la c::rypte d'autel ă acces occidental;
c) l'ambon grande ă deux echelles laterales et ă plat-forme circulaire disposee sur l'axe
ouest-est de l'eglise ( ", ieu de la Parole en avancee"); d) l'absyde polygonale; e) l'espace
n llonge devant l'autel.
Tous ces rapports et elements provent l' influence feconde des provinces
rnicrasiatiques sur la region des Bouches du Danube, ce qui a mene finalement ă
l'apparition d'unfacies culturelle specifique.

Sc.:vthia Minor,

.
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UNA NVOVA ARCHITETIVRA
DELLA POTENZA
NELLA CITTA TARDOROMANA
de Aurelian Lucaci
Strettamente legati con Ia trasformazione delia fisionomia delia citta net tardo
antico sono i cambiamenti delia cultura politica, che hanno portato agli nuovi rapporti di
potenza nella societă urbana.
Il mondo romano ha significato per motto tempo semplicemente una
confederazione delle cită con autonomia miunicipale. Dai punto di vista geografico,
l'impero era dunque un mosaico di territori dellc cittă 1 quale, come net periodo
ellenistico, sono state le unită locali fondamentali dell'amministrazione dello stato2
I l sistema di governamento imposto di Roma e stato quello ol igarchico,
indifferentemente dat modo di condotta che funzionava prima delia conquista romana.
Come elementi componenti dell'apparato urbano di governamento e amministrazione
sono stati cooptati gli notabili locali, aristocrati o no, pero con fortuna e educati 3
Decuriones o curiales svolgevano i compiti finanziari dell'amministrazione
imperiale4 Non solo i privilegi penali dei decurioni erano omogenei, ma anche i
servizi per garantire l'amministrazione delle proprie cittănei settori delia giustizia,
delle finanze per approvvigionamenti alimentari, le attivită edi lizie e per il
mantenimento del l'ordinc pubblicos . All' inizio dipendenti del senato romano e dopo
dell ' imperatore, questi membri dei consigli delle cittă hanno formato l'ossatura
dell'apparato amministrativo e governante6 Lasciando la gran parte degli affari locali
per conto delle autorită municipali, l ' impero ha dominata aree vastissime con un
numero incredibi lmente piccolo di funzionari propri 7
p lann ed by J . B . Bury, 1. The christian
empire and the foundation of the teutonic kingdoms. Cambridge, 1 957, p. 53;
A H . M . Juncs. The dec/ine of the anciem world. London, 1 966. p. 237: G . Dagron. l.a
cii/a hi::antina, in Mode/li di citta. Stnllture e funzioni politiche, a cura di P. Rossi.
Torino. 1 987. p. 1 53 : B. Ward Pcrkins. i n The Cambridge ancienl history, X I I I. The Late
l:'mpire, il. D. 337--125. cditcd by A. Cameron. P.Gamsey, Cambridgc. l 998. p. 3 7 1 .
�� l lammond. The city in ancient world. Harvard. 1 972. p. 302 .
. \ I l . M. J ones 'l11e greek cityfrom Ale.wnder to Justinian. Oxford. 1 967. p. 1 7 1 .
1 ' Garnsey. Cities, peasants and food in c/assical anliquity: essays in serial and economic
histmy. cd i tcd with addenda by W. Scheidcl. Cambridge. 1 998. p. 3 .
1 , t\I IOidy. Storia sociale de// antica Roma, Bologna. 1 987, p. 1 8 1 .
' • Clcmentc, Guida alia storia romana, M i lano. 1 997, p. 229.
W l.icbeschuetz� i n Il mondo di Roma imperiale, I l, Vita urbana e rurale, a cura di J. Wacher,
1' V inogradofl: in 'l11e Cambridge ,Hedieval flist01y,
roman
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Le cittâ riconosciute da Roma erano organizzate entro una gerarchia giuridica, la
quale si riferiva ai legami di dipendenza o privi legio con lo stato romano. In questo
modo sono stati stimolati i patriottismi locali: con favori e promozioni giuridiche.
incoraggiando la rival itâ e consolidando la lctaltă. mentre a livel lo dell'elites urbane
qucsta lcaltâ si fondava su ambizione, speranza e attesa8
Per un tempo le magistrature locali hanno offerto sufficiente prestigio e sufficienti
privi legi per compensare le grandi spese che erano richieste, ma, dopo il IV secolo d.C.,
sotto la incidenza di molti fattori (cambiamenti sociali, interferenza estema
nel l'amministrazione urbana, problemi economici piu grandi, ecc.) il sistema ha iniziato a
perdere l'efffic ienza9. Sempre, nell' indagine sulla fine del mondo antico, si e presupposto
che l'allontanamento dagli istituti antichi sia la causa, o - per lo meno - i l sintomo delia
grande crisi 10• La decadenza graduale dell' istituzioni municipali e un processo lungamente
dibattuto e considerate come decisivo per la scomparsa delia cittâ antica 1 1 •
La perdita di importanza che subiva questa classe sociale si riverbera sui profondi
cambiamenti economici, sociali e spirituali manifestatisi nel mondo tardoromano 12 •
Lo scenario classico per la spiegazione delia decadenza del ordo curiali.r si
col lega con la crisi del I I I secolo e con le riforme di Diocleziano e Costantino 13 La
debolezza economica, le crescenti spese contemporaneamente con l ' ingrandimento
dell 'esercito e del sistema burocratico piramidale, . hanno accresciuto le richieste dello
stato per i decuriones che giă stavano cercando ogni modalită per iscriversi nelle nuove
categoric privilegiate del Tardo l mpero, esenti dalie tasse. Nello sforzo di fermare
questo processo, il govemo imperiale ha trasfonnato in coercitivo quel lo che prima si
taceva volontariamente, legiferando la posizione e gli obblighi delle categorie sociali.
La divisione de lia societâ nei gruppi sociali funzionali e diventata un sistema quasi
ereditario, sopravvissuto fino al Medioevo 14
Questa uscita di primo piano dei curiales non si verificava istantaneamente e
unifonnemente in tutte le cittâ romane dall 'est o dall'ovest e si inquadra nel percorso
degli stadi simili, del passaggio al Medioevo, del le due parti dell ' impero, la velocită dei
cambiamenti essendo condizionati daH'azione dei fattori locali 1s.
La diminuzione in numero e qualitâ delia cla_sse curiale e una prima tappa del
traduzione di F. Salvatorelli. Roma-Dari. 1 989, p. 1 48: C. lepcllcy, Tire s11rvival andfall

of the classica/ city in late roman Africa. in The city in late anliquity, cdih:d by J. Rich.

london-New York. 1 992, p. 67.

1 L.C. Ruggini. /.a ciltii romana dell 'elii imperiale, in Mode/li di cilta. p. 1 3 1 .

P. Gamscy. OI'· cit p. 3.
S. Mat.7.arino. /.a fine de/ mondo anlico. Le cause delia c(lduta dell 'impero romano. M ilano.
1 995, p. 1 72.
11 P. VinogradotT, oi'· cit., p. SS3: 1,. Gamsey, op. cit. , p. 3.
1 � M. l lammond, op.cil. p. 328: A. Cameron. The medilerranean world in /.ale Antiq11ily. A-D.
395-600, London and New York. 1 994. fl· 1 SH.
l.l A.I I . M . Joncs. ll tardo impero romcma, 1
traduzionc E. Pctrcni. Milano. 1 9 7 3 . p. 1 O 1 : l.C.
Ruggini. in N11ove q11estioni di su�ria antica. Milano. 1 972; p. 772, 773.
1 4 J . l l . Mundy. 1,, Ricscnberg, Tire medieval town, l,rincctown. 1 967, p. 1 9: M. Hammond, op cii,
p. 303. 3 1 2. 327; G. A l llll dy, op cit, p. 282. 283 .
IS A. Camcron. op. cii p. 8S.
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rrasferimento delia potenza e del ia ricchezza ad una nuova oligarch ia. U na parte dei
decurione.1· sono fal l iti per le grand issime spese e altri hanno perduto la loro posizione
essendo ricattati dai curiales piu ricchi, i principales, di vendere le loro proprietâ 1<'
I l concentramento delia f011una, espresso soprattutto in patrimonio fondiario,
nelle numi delia classe dei senatori latifondisti dell'ovest, e stata notata come una
differenza strutturale importante per quanto riguarda le vie diverse dello sviluppo per
I 'Oriente e I'Occidente romano nel periodo tardo .antico.
Tra gli altri aspetti, come la piu forte tradizione urbana, periodi di pace piu
Junghi, ecc., la distribuzione in un modo piu uniforme delia ricchezza, ha aiutato i l
mantenimento d e i consigli munic i_pali a lungo tempo con la possibi l itâ di perpetuare
qualche standard urbane classiche 1
La diminuzione del l 'autonomia locale per la nomina dei funzionari speciali con
il ruolo di sistemare gli affari interni ·delia c ittâ, e anche vista come un'altra spinta verso
il pendio discendente dai patriottismo e dal l ' iniziativa del l'elites urbane 1 8 G iâ dai I l
secolo erano accreditati inviati speciali imperiali nel quadro del ia curiae delle cittâ che
avevano difficoltâ material i oppure che gestivano male il patrimonio. Erano chiamati
curatores rei publicae, il titolo cambiato piu tardi in curatores civitates e avevano i l
ruolo d i riorganizzare l e finanze i nterne d i questi centri in situazione critica. Questa
funzione sara cambiala con titolo di magistratura ordinaria e i candidati selezionati
nel l'ambito dei consigl i local i 1 9 Cosi il classico cursm honorum curiale in iziava a
perdcrsi il sign ificato rispetto alle nuove magistrature.
Un altro ufticiale che ha operato nell 'ambito delia curia, accred itato
da l l ' imperatore e dopo eletto tra i decurion i. e stato defen.l·or civita/es. Perche solo nelle
cap itali provinciali si giudicavano i litigi e le distanze da percorrere dalie altre cittâ fino
alia capitale erano grandi. Valentiniano 1 ha creato questo nuovo incarico per difendere
la popolazione tun ile dal ie vessazioni fatte alia corte giudiziaria. Anche se i de.fen.mres
potevano pronunciare la sentenza solo per i casi di piccola importanza, avevano un
grandc prestigio sul piano locale20
Per una m igl iore esazione delle tasse, gli imperatori hanno introdotto nuovi
burocrati nei consigli cittad ini, exactor civilates introdotti da Diocleziano2 1 e vindices-i
da Anastasio22• In questo modo i l quadro di esistenza delle curiae era cambiato. G l i
elementi sociali provinciali hanno usato la c ittâ per diventare membri con titolo intero
de llo stato romanon Hanno usato per loro e per le loro fam iglie l 'ereditâ de ll' incarico
per tutto il tempo quanto e stato vantaggioso. G iâ il principio ereditario era fissato nel
1 ''

"
1"

·:

·'

1\.I I . M . .Joncs. 1'l1e greek cily, p. 204.

/\. Camcron. op. cii. . p. 84.

J. Drinkwalcr. in ll mondo di Roma imperiale. I l . p. 56.
1\ . I I . M . .Joncs. lf lardo lmpero Romano. I l . traduzionc di E. Petretti, Roma, 1 974. p. 972: L.C.
Ruggini, in Mode/li di ci/ta, p. 1 40.
1\. I I . M . Joncs. op. cii., p. 1 5 1 : L.C. Ruggini. op. cit. , p. 1 4 1 : G./\. Cccconi. Governo imperiale
e elites dir(genli ne/1 '/talia lardoanlica. l'roblemi di sforia politico-amminislraliva (2 70./76 d. C). Como. 1 994, p. 1 90. 1 9 1 .
/\. 1-I. M . Joncs. The decline oflhe Ancienl World, p. 24 1 .
ldcm. op. cit. . p . 1 5 2.
.1 . F. Drinkwatcr. op. cit. . p. 24.
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periodo prima dei Severi. Ci si aspenava che i figli degli decuriones seguissero la
carriera del padre, con l'eccezione del caso in cui avessero accesso ad una carriera piu
alta. Erano preferiti gli eredi dei curiales rispetto ai homines novi. Le magistrature
erano riservate per i membri del consiglio delia cittă e i praetextati erano accettati solo
se rimanevano posti non occupati dai candidati delia curia24
1 cambiamenti sociali del l ' l mpero Romano hanno portato a nuove fonti di
potenza e prestigio. L' impiego nella burocrazia imperiale, nell 'csercito e piLI tardi nella
gcrarchia ecclesiastica :)ffriva privilegi ed immun ită superiorc rispetto ai vantaggi avuti
dai dccurioni 25 Nel 1 v secolo essi potevano essere considerati sempl icemente agenti
fiscali statal i che fomivano con l'esazione delle tasse cinadine, i soldi per il pagamento
del l 'esercito e del ia burocrazia26
Le punizioni fisiche introdone per l ' i nadempimento degli incarich i e per
infrazion i. menevano in evidenza il deterioramento del lo statuta curiale.
L' inquadramento nella curia era diventato una punizione per gli ufliciali·che violavano
la Jegge. Dai 3 84 un decreto ha fermato questa pratica27
I l trasferimento dai servizio cinadino a quello statale era possibile per le persone
ambiziose perche era una necessită per gli uomini preparati alle nuove funzioni del l '
l mpero tardoromano. L'esenzione dei servizi cinadini s i otteneva con l 'entrata i n
egregiatus (l'ordine equestre) e comitiva (l'ordine dei comiti creato d a Costantino) e,
piu diflici le, nella clasic senatoria. Mentre le prime due categorie avevano immunitâ a
vita, i senatori avevano privilegi ereditari. Pero era difficile questa promozionc a causa
dell.e esorbitanti spese richieste dal lo statuto senatorio28• Una possibil ită temporanea per
eludere dallo stato scuriale e stata J 'entrata nel le corporazioni dei navicu/arii oppure
degl i armaioli, esonerati dagli incarichi cittadini perche servivano lo stato19 L'ultima
soluzione per quelli impoveriti dagli incarichi curiali era il ritiro in campagna sotto la
.
10
protez1one d"1 un patrono·
Per non indebolire dai punto di vista finanziario le cittâ, le leggi imperiali hanno
previsto, per i curiali che cambiavano la condizione giuridica-sociale, di lasciare nel
patrimonio cittadino, da un �uarto a tre quarti del ia loro fortuna, sotto l 'amministrazione
di un crede o di un delegato3
I l decremento delle curiae e col legato con l ' imagine generale di decadcnza
del l ' impero, visto dagli storici come avendo una economia sempre piu inefliciente e
"impietrito" dai punto di vista sociale dalla severa gerarchizzazione. L'immagine storica
delle rigide strunure s Jciali ed economiche del T"rdo Impero e cambiata dalie nuove
interpretazioni delle fo1;ti, verso una grande mobilită e vitalită.
Jnfatti i decret ripetuti e anche contradittori degli imperatori non sono piu
interpretati come intrus1oni autoritarie nella vita degli individui, ma come sforzi inutili
di tenere sotto control lo le situazioni sfuggite di mano.
•

24
2�

op. cit. , p. 24.
M. Hammond. op. cit p. 3 1 2: A.Cameron. op. cit., p. 9 1 .
21'
Il. Ward-Perkins, op. cit., p. 376.
2 7 A.I I . M . Jones, op. cit. p. 207. 208.
28 Ibidem. p. 1 93. 1 96.
2'1 Ibidem. p. 1 911.
·10
I ..C. Ruggini. in Nuove questioni di storia antica. M i lano. 1 972. p. 7112.
11
A . l i . M . Joncs. op. cit. p . 1 95. 1 96, 200.
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Le tonti letterarie del periodo hanno contribuito all'impressione negative. L'autore
cristiano Lactantius net suo libro De motibus persecutorum fa un discorso ostile e parziale
a proposito dei tempi di Diocleziano, a seguito delle persecuzioni cristiano32.
E' stata cambiata anche la visione del l'economia romana con le infrastrutture
soc iali ed economichc crollate sotto i l peso delle grandi tasse. In un primo tempo
l'aumento delle tasse e stato uno stimolo e non un freno per la produttivită. La spesa
stessa dei soldi ottenuti dalla tassazione beneficiava l ' economia �:;
Dobbiamo discuttere anche del patrimonio delle cittâ ammin istrate dat le curiae.
Le fonti di finanziamento delle citta erano principalmente tondiarie. completate datle
tasse di mercato e octroi (percepito alle porte delia cittă) o datle tasse portuarie. Per le
situazioni straordinarie poteva esscre riscossa una tassa speciale:;�
1 redditi tradizionali dei cittadini sono stato sottrani dat govemo centrale. Le terre
sacre, patrimoni fondiari per il sostentamento dei templi, sono state le prime perse, dopo il
riconoscimento del cristianesimo come religione ufficiale da parte di Costantino�s. Le
tasse e le terre cittadine sono state confiscate dai successori di Costantino, restituite da
Giuliano (integralmente) e Valentiniano e Valens (solo per una terza parte)36•
L'uso di soldi rimasti a livello locale era. a partire dai quarto secolo,
attentamente sorvegliato del governatore delia provincia. Egli autorizzava i giochi e
sovraintendeva l 'approvvigionamento al imentare e i lavori pubblici, con la prioritâ dei
:;7
lavori di tortificazione
Il cristianesimo ha avuto un ruolo importante nell'alienazione delle strutture
c lassiche. Le istituzioni municipali erano legate al culto delle divinită romane, loca li ed
imperiali. La nuova religione non autorizzava i sacrifici e le preghiere alle fals.e divinitfl.
Un frammento di Tertu l l iano e i l lustrativo per il con n itto tra le due mentalita, pagana e
cristiana. L'autore teorizzava che un cristiano che aveva incarichi pubblici non doveva
otli·ire o autorizzarc l'otTerta dei sacrifici; non doveva restaurare i templi o amministrare
i loro redditi: non doveva otTrire giochi con i suoi soldi o con i soldi municipali; nori
doveva organizzare feste paganc; non doveva partecipare ai riti pagani; non doveva
pronunc iare sentenze per l'arresto o esecuzione delle persone ma poteva dec idere solo
1K
nei casi finanziari·
Lo studio dellc iscrizioni mostra il can'lbiamento radicale delia quantită e delia
qualitfl del materiale epigrafico dopo il 1 1 1 secolo. Le persone cominc iarono ad essere
commemorate raramente e prevalevano le dediche all'imperatore o agl i ufficiali
imperiali. Dunque le iscrizioni hanno cessato di essere documenti pubbl ici e spesso
sono sembrate cssere poste per il valore decorativo e il loro sign ificato era estetico e
39
cerimonialc e non politico, come prima Sul la base del materiale scoperto fino ad oggi
_;: A. Camcron, op. cit. • p. 86.
' ·' Ibidem. p. 94. 95.
·� 1\.I I.M. Joncs. op. cit. . p. 248: L.C. Ruggini. in Mode/li di Cii/a. p. 1 42.
·� AJI.M. Joncs. op. cit .. p. 1 48; M. C la vcl. P. Levcque. l'illes et structures urhaines dans

/ "Occident romain. Pari s. 1 97 1 . p. 70.
' " Il Ward-Pcrkins. op. cit. p. 3 7 1 .
17 /\.I I.M . .loncs. op. cii.
·� P. V i nogradoll: op. cit. . p. 554. 555.
; ., W Licbcschuct7. 1'l1e end of the ancient city. in The city in late antiquity. cditcd by J . Rich.
l .ondon. New York. 1 992. p. 1 .
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si puo delineare un'alternanza dei periodi di crisi e di ripresa. Dopo la meta del I I I sec.
segue una risalita fino all'inizio del IV, poi un nuovo decremento che culmina nella
seconda metâ del V sec. L' u ltimo periodo di relativa abbondanza delle iscrizioni si ha
nella seconda metâ del VI secolo, dopodicche, a partire dat 600 scompaiono
detinitivamente. Le iscrizioni tarde sono piu numerose nel le citta delia Asia M inore, in
Pam fi l ia, C i l icia, Siria orientale, Palestina e Arabia, dove essistava una tradizione
epigratica motto vecchia.
1 magistrati classici e le curie scompaiono dagli epigrafi net I V secolo. Era
cresc iuta Ia percentuale degli epitaffi e Ia maggior parte di queste commemorava i
membri del clero. Alcune iscrizioni del V secolo menzionavano le ch iese e altre alcuni
costruzioni m i l itari e solo pochissime erano per gli editiei pubblici �0
Anche le fonti papirologiche. proven ienti da l i ' Egitto hanno fluttuazioni nel
pcriodo tardoromano. con la differenza che non cessa di essere prodotte dopo il V I I
secolo� 1 I l cambiamento qual itativo delia documentazione del VI secolo rispetto a l I V
secolo mostra un'evoluzione sociale. Nel periodo tardo erano redatti pochi documenti
fiscali che si riferivano all 'amministrazione municipale. 1 luoghi di provenienza non
sono piLI gli archivi pubblici cittad ini, ma gli arch ivi delle grandi proprietâ; un altro fatto
questo che mette in evidenza Ia perd ita di importanza dei consigli cittadini a favore dei
latifondi. I n fatti questi grandi proprietari terrieri svolgevano nel VI secolo molte le
42
funzioni amministrative possedute prime delle cittâ •
I l sistcma autogovernativo delle cittă era ancora menzionato nel le opere storiche
del V I secolo. Scrivendo intorno al 555, Jonnes Lydus raccontava che gli antichi
consigl i cittad ini hanno cessato la loro attivitâ dopo che Anastasio ha istitu ito la
funzione di vindex. Verso la fine del secolo, Evagrius riprendeva le informazioni di
41
Lydus e Malalas riguardanti delle leggi di G iustiniano che menzionavano i decurioni
Anche se il loro prestigio e Ia Ioro potenza era diminuita, i decurioni hanno continuata i
H
loro incarichi nei secol i V e VI
Autori tardo-antichi come Amm ianus Marcellinus. Libanius, G iu l ian e piLI tardi
Procopius hanno d i feso la cittâ di fronte al governo centrale, accusato di intervenire
abusivamente nell 'amministrazione locale, ma molte delle lamentele avevano una
�5
motivazione ideologica
Libanius da Antiochia e stato uno dei piLI veementi critici
delia decandenza delia curia nel I V seco lo. pur avendo egli stesso approtittato
del l ' immun itâ offertagli dalla funzione di professore di retorica. Egli scriveva a nome
dei suoi amici, cercando di ottenere per loro incarichi reali o onorifici nel la gerarchia
imperiale, anche nel caso d i evidente abuso quando ha scritto a nome di un bambino
arruolato fittiziamente nel servizio imperiale, per ottenere esenzioni. Santo Agostino ha
abbandonato lo stato scuriale per la carriera didattica e dopo ecclesiastica, come
40

ldem. Administra/ion and politics in the cities of 5 and 6'1' centuries with �11ecial reference to the
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circus factiom. in /.a fin de la cite antique et la debut de la cite medievale de la Ji11 du III
siecle a 1 'avenement de Charlema!{ne, ctudcs rcunics par C. l .epcllcy. Bru"i. 1 996. p. J 65- 1 68.
� 1 Ibidem.
�2 R. Rcmondon. /. 'Egypte an V seicle do notre ere, apud W. Lucbcschwtz. op. cit. , p. 1 74. 1 75.
4.1 W. L icbcschuctz. op. cit. , p. 1 75, 1 76.
�� M. Hnmmond. op. cit. , p. 328.
4 5 t\. Camcron. op. cit., p. 84.

www.cimec.ro

Una n uova architettura delia potenza nella citta tardoromana

501

vescovo di Hyppo Regis. Egl i anche ha sostenuto due amici, Licentio e Alypio, membri
delle due importanti famiglie di Thagaste, per ottenere impieghi nella burocrazia
imperiale4 6 Probabilmente questa era la mentalita del periodo. quella di arrivare al
miglior status possibile. Evodius. vescovo del ia c itta nord africana Uzalis parlava di
quei tempi come ''un'epoca d i ambizioni"H
Un esempio di classicismo tardiva e offerta dall ' Africa del nord. Anche se al
tempo di Dioc leziano era in iziato i l livellamento dello statuta delle citta, situate nel
momento sui diversi grad i giuridici�8• il patriottismo locale e il mantenimento delle
trad izioni antiche sono rimaste vigorose fina al VI secolo. C laude Lepelley ha
anal izzato nei suoi lavori 332 iscrizioni che attestano costruzion i e restaurazioni di
editiei c offerte di giochi pubbl ici (tanto criticati da S. Agostino), dagli anni delia
Tctrarch ia fina al periodo vandalo. Le spese erano fatte dai fondi pubblici o privati. e
raramente dei soldi de l i ' imperatore� 9 1 titoli di colonia e municipium continuavano ad
csserc usati essendo menzionati per le citta ati·icane nella Cusmugrcţfia eli Ravenna.
A l ia meta d e l IV secolo si usavano ancora. per la denominazione degli abitanti delle
citla t itoli come co/oni c:oloniae Aeliae 1-/adrianae A uguslae Zamae Regiae. 11 ricordo
del l'antichită del lo statuta romana aumentava il prestigio del ia c ittă.
Le funzioni ufficial i di pont[fex sono state svolte fina all' in izio del I V secolo.
Auguri c pontetici erano menzionati in 360, e centinaia di }/amine.\· del cu lta imperiale
sono ricordati nelle iscrizioni tard ive, ( ' u ltima alia fine del V secolo50
Perche e scomparsa la cittă antica? Jones ipotizzava che 1' impero doveva
mobilizzare la vera potenzial itâ delle c ittă, creando un esercito composto dai contingenti
arruolati da tulli i centri urban i. Probabilmente questa e stata la modalita pii1 effic iente
per esprimere il patriottismo e l'affetto per lo stato romana. Tuttavia gli imperatori
hanno usato l'esercito protession ista e i servizi richiesti dal ie c ittă sono stati per lo pili
··domestici'', e i decurioni a stento si sentivano tieri perche li svolgevano. Cosi il patente
spirito c ivica che lioriva nel periodo del princ ipala c stato orientata su un binario marto:
la celebrazione dei giochi e la costruzione di grandi e non necessari ed itiei pubblici. Lo
spirito delia concorrenza fra le cith'l si e trasformato in contese triviale per titoli o
primati chc hanno causato gravissime di fficoltă finanziarie5 1 Jones spiega lo scarso
in teresse per il decurionato attraverso la riduzione del ia atrattiv ita per la pol itica locale.
Una de l ia pii1 importante funzioni delia ciltă stato, la politica estera, cessa
contcmporancamcntc con l ' arrivo delia dom inazione romana. Alcune osservazioni di
Plutnrco sono state usate dallo storico inglese per argomentare questa idea: la pol itica
non signiticava pili condotta mil itare, la lotta contra la tirannia o diplomazia. Quale
possibil ită aveva in queste cond izioni un uomo per la carriera di successo? La politica
locale era diventata inutile e non stupisce il fatto che i ricchi avevano perso l ' interesse
per questn. Prima delia conquista romana dovevano spendere soldi ed energia per
.u.
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mantencrc una dominazione. Successivamente questa era resa sicura dalla potenza
romana, c da questo punto di vista, il patriottismo locale c durata per un tempo
52
sorprendentemente lungo •
Esiste la concezione convenzionale che il I V secolo e stato il tempo in cui si
alterava delinitivamente l ' idea di polis, ma si puo sostenere che anche prima del ia sua
5;
d i ffusione nell 'occidente la po/is era un fenomeno oltrepassato · Da questa prospettiva,
la banalizzazione dell 'ordine curiale e solo un sintomo di un profondo cambiamento
culturale: la decadenza delia citta vista conte una comunita politica, di istituzioni c di
5�
altitud ini sociali c pol iticile espresse attraverso l'edilizia monumentale Praticamente il
sistcma dell 'evergetismo, motivata da una ideologia politica, ha funzionato tanto tempo
quanto i fi·utti politici del patriottismo locale sono stati garantiti e hanno interessato gli
uom ini ricchi. G iochi, spettacoli, cibo a basso prezzo o gratis, sold i, ed itiei pubbl ici spec ialmcntc le terme - sono stati uti l i per prevenire le tensioni sociali (atenti nella plebe
delle grandi metropoli. Queste cose erano offcrte alia popolazione non perche si
considerava che fossero un bisogno (un concetto che sta alia base del ia cm·ită cristiana),
ma erano concepite come indirizzate ad una comunita politica che sosteneva. votava.
55
acclamava i propri padron i La misura delia prosperită cittadina era legata al succcsso
5
con il qualc crano auratte le risorse dei ceti residenti ''. 11 patrocinio preponderante
dell'aristocrazia locale c stato sostituito come importanza, dopo il I I I secolo, da quello
57
statale e delia nobiltâ senatoria, e dopo dai binomio stato-chiesa
L 'cvergetismo era motivato da un insieme di etica civi le, religiosită e
specialmente philotimill, l 'amore per il proprio status e prestigio, anche se era
riconosciuto dopo la morte. Pietâ per gli dei e generosita per gli uom ini, scrive su una
iscrizione dedicata ad un evergeta greco. Gradualmente si accentuava l ' importanza
dell 'cvergetismo imperiale espresso specialmente nelle sovvenzioni per gli edifici
pubblici. che mostravano in tutto l' impero la potenza dell'imperatore e la stabilită dello
stato romano. La scuola francese paria, speciahnente per il periodo antonino del le villes
vetrine. csposizioni pennanenti dei vantaggi otTerti dalla civi lti1 romana.
G l i spazi monumentali pubbl ici occupavano circa un terzo delle cittă rispetto alle
zone abitate. L' insistenza sullo splendore e la grandezza degli spazi per la vita sociale c
vista come un modo per sfumare le ditTerenze giuridiche cd economiche fra i d iversi
cittadini. La stessa funzione sara stata per l'edilizia religiosa cristiana, promossa dai
grandi vcscovi evergeti, che costruivano accanto alle adornatissime chiese, osterie per i
,.
pcllegrini. ospedali. officine. botteghe e tenne
La tioritura delle c ittă nei secoli 1 - 1 1 d.C., sostenuta principahnente
dall'cvergetismo privato, puo essere vista comc uno splendido interludio c comc
�=
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namish. l11e lrosformotioll ofdossiccll cilies a11J lire l'iremre tlebt�te.

S.J.Il.

p. 3H6.

I ..C. Kuggini.

l'f'· cit., p.

1 4l· 1 4S.
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l'espressionc del bisogno delle el ites loca l i per l'affermazione c non come una
59
caratteristica costante delia cittă romana
Forse l 'espressione c:ambiamento de/le priorita sintetizza meglio la problematica
dcl mondo tardoantico e delia cittă, diventata solo una parte del ia societa. Perdendo la
posizione di centro di civi ltă non esprimeva piu quella defin;zione architettonica
estetica che spiega la cittă come veicolo di espressione delia total ită dei valori e delle
aspirazioni delia comun ită60 Comunque, la scomparsa delle curie non significa anche la
scomparsa delia cittă: questa era rimasta la sede e il luogo di riunione dei burocrati
del l ' amministrazione. La residenza degl i imperatori nelle cittâ vicine ai punti nevralgici
hanno ecl issato Roma. La non distinzione centro-periferia ha trasformato le nuove
solto-capitali nel le riva l i delia Cittă Eterna. La sottodivisione amministrativa ha favorito
le cittâ scelte come capitale per le province nouvamente create. La struttura ecclesiastica
era anche urbana. Sono state mantenute le finzioni produttive e commerciali 61
Le risorse tradizionali urbane scompaiono dunque come conseguenza delia
mod i ficazione del personale governativo delle cittă. Se le risorse provenivano da altre
direzioni nei secoli V-V I I (per esempio dei vescovi), la cittă non era impoverita, solo
mod ificata nella sua struttura fondamentale62 • Il cambiamento delia mentalitâ e dello
c.J
sti le di vi!a hanno direzionato phi/otimia e la ricchezza nelle altre direzioni
I l nuovo
corpo governativo locale era composto dalie nuove notabil ită laiche ed ecclesiastiche
(H Nel IV secolo, la crescita di importanza del nuovo tipo di
w n a capo il vcscovo
urticiale nominato nei documenti curator (logi.\·tes). dejimsor, l'acquirente d i grano
(sifona), pater. eletto tra gli honorali local i mostra, come giă si e detto, la perdita d i
posizione dei cons igl i cittadini e i l concenramento dell 'attivită pol itica alia corte di
governatore e nella capitale provinciale. Dopo il 409 il defen.�ar e gli altri ufficia l i erano
eletti dai vescovo e dai c lero honorati e po.uessores. Dai V secolo le n umerose leggi
non menzionavano i proleuontes, andre.� dokimoi, primates, principales, pos.fes.wre.\· el
hahitalores (lctetore.� /cai oilcetores) con ruolo di classe dirigente nelle cittă e che
eleggeva i magistrati . Essi coordinavano tra l' altro l'edi l izia urbana e potevano
disobbedire agl i agent i imperiali abus i vi 65 Se le cittâ erano in genere dominate dai
vescovi, in quelle del V e VI secolo d'ltalia e deii'Oriente bizantino, gli ufficiali ritirati,
imperial i o regi i honoruti svolgevano anche un ruolo importante66•
La mancanza di una detinizione formale e la coesistenza delle descrizioni piu
larghe o piu strette, mostra che non esisteva in questo periodo un ceto costituzionale con
una composizione tissa, ma un corpo oligarchico di laici e clerici che decidevano
l'ammissione nel gruppo di potenza. L'ambiguitâ giuridica e una caratteristica delia
,

,

"' l'. l .a l{ucca. l'uhlic huilcliiiJ!.� cmd urhcm clumge i11 nor/lumi lla(v i11 1he ecu·�,, meclieml periocl,

in 7111! d(l' i11 lale cmliquily. 1'· 265.
"' J . F. l>rinkwmcr. ''1'· ,.;,. , 1'· 60.

lhiclem. p. 57-KO.
..: /\. Cmncron. ''1' l'il.• p. 1 69.
·
;
"·
L.C. R usgin i . op. cii.• p. 1 43.
(H W. l .icbcschucl7� in 11 mo11do di Roma imperiale. l i . p. 1 62.
··� G. 1>-.agron. in Moclel/i di cillă, p. 1 54: W. Liebcschuetz. in l..of/n de la cile onlique, p. 1 69. 1 70.
·�· S.J.I\. llamish. in Etll"lv medieval lmrns in 1/.e weslem Uellilerroneon. Rovel/o, 11-U
seplembcr / 99-1. a c:�ra di G.l•. llrogiolo, Manlova. 1 996, p. 112.
''1
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cu ltura pol itica di questo periudo tardo e contrasta fortemente con il sofisticata
costituzional ismo delia cittft classica. Sicche, anche se la potenza era mantenuta da
un'el ite si veriticava comunque un enormwe cambiamento nel la cultura politicac'7
La soia maniera di spendere i soldi nel tavore delia citta era rimasta nell 'ambito
religioso attraverso costruzioni, adornamenti di ch iese oppure donazioni alle chiese68
Le rivalită civiche trad izional i erano ancora espresse, ma nei terminui diocesani 69
11 patroc inio imperiale rimane essenziale. Nelle grandi cittă i governatori, e nel le
capitali gli imperatori hanno mantenuto una parte delle faci lita delia citta classica.
Nei i ' Est, il tinanziamento dei giochi e degli spettacol i era divenţato gradualmente un
incarico del governo imperiale. Questi divertimenti persistevano in tutte le capitali
provinciali nel I V sec., e nelle grandi citta del l ' l mpero nei sec. V I e VII. Le scopertc
archeologiche e le fonti documentarie per l ' l mpero Romana Orientale attestano che
almeno nelle grandi cittă, parti sostanziali del passaggio classico, sono state mantenute a
lungo. La cronaca di Josua Stil ito di Edessa ricorda i lavori organ izzati dai governatore
per il restaura, la decorazione e l ' i l luminazione del porticato di questa cittă intorno al
anno 500. Le ricerche archeologiche di Sardis mostrano che tino al 6 1 6, q uando la cittă
e stata violentemente distrutta, i l porticato e le botteghe delia via principale.\· erano in
funzione delia forma monumentale classica 70
La trad izione el lenistica ereditata dal l ' l mpero Romana, per quanto riguarda
l'orgoglio del l ' i mperatore di lasciare il suo nome alle posterită attraverso la fondazione
dellc citta. come ha fatto Alessandro Magno. si e mantenuta tino al periodo di
Giustin iano. Esistendo poche poss ibil itâ di fondare nuovi centri urbani, le citta
nuovamente denominate con il nome del l ' imperatore o del l' imperatrice, erano quelle
restaurate dopo le distruzioni: Zenopolis, Anastasiopolis, Giustiniana Prima ecc. 71
La v isione delia cittă come la quinta essenza delia civi ltă, civila.� el civililas, nel
contrasta con i l medio rurale, rimaneva un ricordo nel contesta delle diffic i l i prove e
del l ' incertezza del Tardo lmpero72 • L'investitura delia cittă con la funzione di principale
elemento del sistema difensivo ha rimesso in primo piano l ' importanza delle mura di
fortiticazione, diventate simbol iche fi no al I I I sec. 73, ma viste come una caratteristiche
essenziali per la fisionomia urbana. La spesa delle risorse cittadine era orientata per i
lavori di fortiticazione7� , e il civilas era assimilato con castrum nei sec. V I-X 75
La citta era risultato del contesta in cui esisteva. Le modificazioni del le esigenze
sociali e delle condizioni economiche sono determinanti per la cittă romana tra Tardo
Antica e Alto Medio Evo. I l cambiamento dei padroni cittadini e il trionfo del
Cristianesimo hanno spinto la citta verso le evoluzioni molto lontane dal l' ideale classico.
ma hanno pennesso di adattarsi e di rimanere un baricentro delia nuova societă medioevale.
67
hN

W. Lichcschuctz. in /.a fin de la cite cmlique. p. 1 72- 1 74.

C. La Rucca. op. cii.. p. 1 64.

,
,,. S.J . B . Barnish. op. ci/ . . in JRII. 2. 1 989. p. 388.

711
71

72

7·1

7�

B. Ward-l'crkins. op. cii. . p. 388.
Il 1i/l't/o lmJX!ro Romano 18.J-60l li. C . Il. p. 965.

1\.I I .M. Juncs.

C. La Rucca. op. cii. . p. 1 63 .

J ..C. Ruggini. op. cii . . p . 1 44.

W. J.icbeschuctz. in 111e cily in Lale Anliquily, p. 8.

7� C. La Rocca. op. cit. p. 1 64.
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SFÂNTUL IOAN CEL NOU ŞI CETATEA ALBĂ.
REACTVALIZĂRI
de Vitalie Josanu
A trecut mai mult de un secol de când episcopul de Roman, Melchisedec
Ştet'll nescu, a publ icat legenda martiriu lui Sfăntului Ioan cel Nou de la Suceava 1 , scrisă
de către un călugăr Grigore2 Legenda conţine o serie de informaţii istorice util izate de
majoritatea specialişti lor, dar câţiva dintre ei au contestat totuşi folos irea
corespunzătoare a datelor oferite de izvor, argumentând că acestea au fost interpretate
eronat şi că se referă la cu totul alte real ităţi.
Pentru a putea pătrunde mai bine în miezul problemei, se cuvine a fi reamintită 
tic şi rezumativ - legenda pomenită mai sus.
Aşadar, Ioan a fost un negustor creştin din Trapezunt care făcea comert în
oraşele de pe l itoralul Mări i Negre. U ltima sa călătorie a fost făcută pe vasul unui
,Jrâng'' (cu sigurantă un ital ian) şi s-a soldat cu unele neintelegeri cu acesta. Pentru a se
răzbuna pe Ioan, căpitanul a ajuns la destinatie în p011ul unui oraş numit Cetatea Albă, i-a
comun icat iparhului (conducătoru lui) cetăţii că pasagerul său ar fi pretins că doreşte să
treacă la religia tătară. Fiind chemat la lata locului. Ioan a infirmat cele spuse de ital ian
şi a atacat destul de dur orientarea religioasă a iparhului (care era închinător al soarelui.
focului şi stelelor). Pentru curajul s!lu, creştinul a fost b!ltut cu toie�ele în v!lzul tuturor
şi apoi legat de coada unui cal care a fost gonit prin tot oraşul. In cartierul evreiesc
cineva i-a tăiat capul martirului. Corpul lui Ioan a fost cules de către creştini şi îngropat
după obicei. Cu timpul, Ia mormântul său au început să se producă unele minuni, ceea
ce a determinat ca moaştele sale s!l fie depuse intr-o biserica din preaj mă. După 70 de
ani de la depunerea relicvelor în lăcaşul de cult, Alexandru cel Bun, sfiUuit de episcopul
Iosif a transferat moaştele la Suceava3 Î n strânsă legătură cu acest moment este şi
recunoaşterea lui Iosif ca mitropolit al Ţării Moldovei, încheindu-se astfel lungul
confl ict cu Patriarh ia de la Constantinopol.
�
Aspectele puse sub semnul întreb!lrii de către unii cercetători , în frunte cu P. Şt.
1

:

Ep. Melchiscdec, 1 'ieta şi scrierile lui Grigorie l"amblacu. 1 11113. 1 08 p.
1\: haza unei insemnllri marginale a numeh1i

l"amblac in manuscrisul sârbesc. mii.Jontatea

istoricilor consideră eli acest Grigure nu poate li altul decât Grigorc Tamblae. 1'. Şt.
Năsturcl cnntcslă însă ipotc111 de mai sus. lhpt pcnm1 can: se '"" util iza in cele ce urmează

;
·•

doar prenume muorului.

Ep. Mdchiscdcc. op. cii. . p. 85- 1 00.
ŞI. S Goro\'CÎ. ��-����i!lllele Celcilii Albe. in . Haga:in lsloric. 1 1N.J. nr. K. p. 48-52: nr. 9. Jl. 44-47:
M. Pi'\cumriu, /s/uria Bi.�ericii Onm/o.,.e Uomline. voi. 1. Bucureşti. 1 99 1 . p. 59-640: FI.
Constantiniu. O istorie �-;n,·erci a pupon1lui m11ui11. Bucureşti. 1 997. p. 1 9-543.
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Năsturel5 , sunt legate de:
1 . paternitatea lucrării hagiografice;
2 . corectitudinea localizări i oraşului unde a fost ma11irizat Sfintul Ioan cel Nou;
3. anul in care s-au adus la Suceava moaştele martirului.
Ţinând cont de cele expuse in titlul demersului de faţă, se vor prezenta şi
comenta - in cele ce urmează - doar ultimele două probleme legate mai mult de oraşul
de la l imanul nistrean.
Confonn textului din varianta citată a legendei, corabia "s-a opritu in aşa num ita
Cetatea-albă (5'/i'lblll ipaob) carea este la Vospor (Bucnopuy)"l' Fragmentul de mai sus la
indemnat pe P. Şt. Năsturel să caute un loc potrivit pentru localizarea acestui oraş in
Bosforul cimerian (Crimeea). La baza convingerilor sale stau unele portulane greceşti care
7
menţionează pe litoralul Crimeei un loc numit 'llmcp11 !vlvrq (Capul Alb) Prin mai multe
sensuri atribuite cuvântului Mvrq, autorul il· găseşte sinonim cu 'IIKpoa (acropolă), astfel
încât să întrevadă in portulanele amintite un oraş alb sau un "cap alb" al unui oraş din
8
Bostor ! Î n continuare se afirmă ca legenda a fost scrisă de către enigmaticul calugăr dupa
unele informatii greceşti, ceea ce 1-a t�cut pe acesta să traducă greşit numele locului cu
9
pricina. in loc de "Capul alb", călugăru l Grigore a tradus .,Oraşul alb"
Reluând sub iectul d iscutat de P. Şt. Năsture l , Şt. S. Gorovei a m i nteşte despre
o hartă veche care i ndicll in sudul Crimeii o "Cetate A lbă" Este vorba de Ouingen
Karte. d i n secolul al X V I I- lea, care identifică in punctul respectiv o local itate Ak
10
Kyrman (Cetatea A l ba)
Faptul că Grigore Ureche afirma că relicvele martirului au fost aduse cu mare
cheltu ială de la păgâni 1 1 , constituie încă un argument pretios pentru susţinătorii ipotezei.
Următoarea problemă invocată de P. Şt. Nllsturel este aceea legată de cronologia
transferului relicvelor Sfăntului Ioan cel Nou, după care s-a putut calcula şi anul in care
s-a produs mart irizarea, scăzând cei 70 de ani. Astfel, bazându-se pe relatarea lui
Grigore Ureche, autorul consideră că moaştele Stăntului Ioan au tost aduse .,la leatul
6923 " ( 1 4 1 5) 12 • Un alt argument pentru anul 1 4 1 5 ar fi - după opinia celui amintit 

frescele de la bisericile ortodoxe d in Bucovina, in care este ilustrat ciclul martiriului
Sffintului. Scena transferării relicvelor in cetatea de scaun a Ţării Moldovei o reprezintă
alături de domnul ţării pe Ana, sotia sa. După cum se ştie, Ana a fost a doua sotie a lui
Alexandru cel Bun. intre anii 1 4 1 0- 1 4 1 5 1J.
La prima vedere toate aceste aspecte ar putea fi suficiente pentru revalori ficarea
legendei Stăntului Ioan cel Nou. Totuşi, cele expuse de către P. Şt. Nasture! nu au fost
�

1'. ŞI.

Nasture!, Une pretendne tN!II\'I'e de Gregoire 1samblak: l.e nuwtyre de Sain J''"" le
Nmwemt. in Actes c/11 l'l"i!miere Ccmgri!.f ltrtemationlll de.f Elltdes llu/kaniqne.f et Srui-E..ft
t�·nroJx!etmes. Sntia. 1 97 1 . p. 34S-34K.

'' Ep. Mclchis�:dcc. OfJ. cit. . p. K6.
7 1'. ŞI. Nasturcl. op. cit.• p. 347.
M //lit/('111. p. 347. 34K.
'' lhiclem. jl. 34K.
111
�1. S ( illrll\'l;i, 1'11, cit. . IU. l}. Il· .J(t.
11
Gr. Ur"'Chc. /.ellltJi.f('{lll /'cirii A/olclm·ei. cd. Tatiana Cdac. Ch i şi nau. 1 99<1. p. 32. 33.
1 " 1/Jid,•m. p. 32.
u

1'. �1.

Nastur"-1. llfJ. ât. . p. 3S7.
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acceptate de cei prezenti la comun icarea sa. Penjo Rusev a remarcat - pe bună dreptate
- că istoricul român s-a bazat mai mult pe lectura textului, iar rezu ltatul lecturări i unui
text vechi depinde mult de cel care îl citeşte 1� Este necesar, deci, să se consulte şi să se
comenteze pasajele din izvor �:are ridică problemele în discutie. În lucrarea reprodusă şi
ana lizată de către episcopul Melchisedec - după care s-a orientat şi P. Şt. Năsturel - se
spune că vasul în care se ana şi Ioan a ancorat la 5t.·tblll .�paiJb, adică la Cetatea Al bă.
Este vorba despre o cetate sau oraş (?pcu)b) şi nu despre un loc. un "cap alb"; totodată.
în afară de cuvintele ,rnapx�>. U<'C!. I IWII W. 111uu)1,, IIIJ)(117e:Jb 1 5 - insuficiente pentru scopul
lui P. Şt. Năsturel - nu apar şi alte argumente. Cetatea Albă este situată, con form
legendei, ".." auc:nopu,1 Y•. adică in Bosforul cimerian - după P. Şt. Năsturel. Nu putea ti
vorba de strâmtoarea cu acelaşi nume de lângă Constantinopol, care se afla la această
dată în componenta I mperiului Bizantin.
Se pare totuşi că in text este vorba de substantivul comun awcnop'b, care
înseamnă strâmtoare sau vad, şi nu de ce l prop riu 1 7• Poate oare ca l imanul N istrului să fi
fost conceput ca un llaJcnopb?
Î n Ollingl!n-Karte, Şt. S. Gorovei găseşte o Cetatea A lbă în C ri meea ; pare a fi
încă un argument valoros pentru ipoteza în discutie. Dar aceasta poate reflecta real ităţile
de la inceputul secolului al XI V-lea. tinând cont că ea datează din seco lul al X V I I -lea?
Sunt 300 de ani distantă!
Relativ recent. regretatul 1. Dumitriu-Snagov a pu b l icat o serie de hărţi ital iene
din d i ferite secole şi decenii 18• Urmărind portulane le. se poate lesne observa l ipsa unei
Cetăti Albe in zona Crimeci, dar - se pare că - 01/ingen-Karte ar fi primul izvor care
mentioneaL'\ aici o local itate A/c-Kyrman.
Este cunoscut faptul că italien i i - in spetă genovezii - au dom i nat economic Marea
Neagra. Centml genovez principal din "Marca cea Mare" a fost CafTa, in C ri meea : al
veneţienilor a fost Tana (La Tana). pc litora lul estic al Mării Azov, adică aproape de
Callit. Este imposibil. deci. ca italienii sâ n u ti cunoscut vreun .,oraş alb" în Crimeea. şi
aceasta cu atât mai mult cu cât - trecând peste unele detalii şi având în vedere mijloacele
• .

tehnice folosite de cartogratii genovezi şi venetieni - nu se observă prea multe diferente
intre configuratia peninsulei din portulane şi cea din hărţile contemporane.
Relatarea lui Grigore Ureche. confonn căreia au fost aduse "cu multA cheltuială
şi moaştele Sfântului Mucenic Ioan Novi de la Cetatea Albă, de la pllgâni" 11J (s. V.J.},
este la fel de lârzie; autorul letopisetului a decedat în 1 64720! În secolul al XVI I-lea
Cetatea Albă se afla in componenta I mperiului Otoman, deci in ţarll pAgână! De
remarcat că Grigore Ureche vorbea despre Cetatea AlbA ca parte componentă a Ţării
1�

''

1/Jidem. p. JSJ.

Ibidem. p. J SO.

l :p. Mdchiscdcc. op. dt. . p. K6
1'. �1. Năsturel. "1'· dt. . p. JSJ. 3S4.
" 1 . l>umitriu-SnaJ,'tl\'. .l lmllllllellla

••

•:

Roma11ic�e

1 "t�tktllllt.

.tlcttlltscri.n�-/Joc.·ttml!llle·lliirti.

in

( ·awlt��:ttl ''·"f/Jtl:i/il!i i.flrJrice cii! lct .\111:,•11/ Natimwl Cotron•tti. /Jmui mile11ii ele L'reştitrism
l'mmill,'.vc. editia a 1 1-a. l)ucure�ti. 1 996.

· · < ir. Ureche. "1'· cit. . p. 32.
· · ( ·.c Ciiurescu (counl. l. /strN"ict Romci11iei ;" date.

Chişinău.
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Moldovei abia atunci când se referea la împărtirea statului moldovenesc între Ştefan al
1 1-lea şi l l iaş ( 1 4 3 7 )2 1
Dimitrie Cantemir fllcea o confuzie atunci când afinna că "în vremurile m a i noi
Cetatea Albă a ajuns vestita prin Sfântul Ioan de la Suceava, care, cînd stăpînea sultanul, a
22
�uterit aici moarte de mucenic" (s. V.J.). Chiar daca nu se referea la aducerea moaştelor,
Cantemir menţiona o stăpânire turcească în timpul martiriului, turcii ocupând Cetatea
Albă abia in 1 484. Aceste date sunt - t1iră îndoială - informatii pe care cronicarii de mai
sus le-au corobora! cu realitatile din timpul lor; adevărul se poate defonna în timp.
Legenda martiriului Sfântu lui Ioan cel Nou. care este mult mai aproape de
evenimentele pc care le relatează. a lirmă că A lexandru cel Bun. stăpân "peste Iotă
;
Moldo-VIachia şi pe tărmu lu mări i ( . . . ) trimite unu boiaru cu destulă oaste·· ! (s. V . J . )
s ă aducă relicvele sfântului.
O pri vire atentă asupra frazei de mai sus ar dezvălui că din moment ce autorul
spune că A l exandru era stăpân peste toată Ţara Moldovei nu mai era necesar să
spec i fice şi "ţărmulu mării " . Moldova lui A l exandru cel Bun atingea deja ţărm u l . Se
pare că în izvor era necesar să se spec ifice că Alexandru a fost atunci sau în acel
moment ( TOTJ(A ) stăpân şi al ţărmului mării. care însemna Cetatea A l bă, unde se
aflau moaştele; aceasta pentru că in urmă cu 7 0 de ani, adică in j urul anului 1 3 3 0,
regiunea era sub stăpânire tătărească. Apoi, domnul a trimis un singur boier cu destulă
oaste necesară pentru alai. Pare de neconceput ca voievodul să trim ită un si ngur boier
cu ostaş i i necesari alaiului in Cri meea. la Kerci. să aducă moaşte le, in cond iţi i le in
care acest drum era destul de periculos din cauza tătarilor. Seamănă mai mult - după
cum remarcă şi episco P- ul de Roman - cu o "s implă strămutare a loru dintr-unu oraşu
"
alu Moldovei in altulu H
Cu riscul de a nu părea convingător, se poate aminti un izvor anon im din 1 445.
int itulat ,.Expeditia de pe Dunăre", care atestă la portul ,.numit Cetatea A lb:\ ( . . . ) mu lte
corăbi i ale celor din Trapezunt !5
Un eveniment de o asemenea important:\ trebuia să rămânll in amintirea colectivă
prin anum ite locuri. semne sau ed i licii. La Cetatea Albă de pe N istru există mai mu lte
biseric i. unele d intre ele pllstrând amintirea S fântului Ioan. Astfel. aici s-a investigat
arheologic o biserică ce întruneşte toate caracteristicile unei biserici ortodoxe româneşti,
2c;
datat1\ in secolul al X l l l-lea Ea a existat, deci, in timpul martiriului Sfăntul u i Ioan cel
Nou. Legenda scrisă de Grigore menţioneazi\ o comun itate a ortodocşi lor care a
înmormântat corpul Sfăntului.
i n oraşul Cetatea A l bă se află o altă biserică, numita greşit grecească" Această
"
biserică a fost ridicată în a doua jumătate sau la sfârşitul secolului al X I V-lea, conform
trad itiei, pe locul pătimirii Sffintului Ioan cel Nou. in curtea biserici i se află un paracl is
..

�1

:2

:.1

2�

�'
26

Gr. Ureche. op. cit .. p. 35.
Il Cantemi r. /)escrierea ,1 /o/dm·ei. Bucureşti. 1 986. p. 27.
Ep. Melchisedec. op. cit. . p. 98. 99.

Ibidem. p. 1 02.
( "ci/citori strciini despre /arile Române. \'OI. 1 . ed. M . l lolban. Bucureşti. 1 968. p. 63.
VI. Ghimpu. lli.�erici şi mcincistiri din /la.wrahia secolelor .\"1 "-.\"1 "111. Chişinău. 1 999. p . I II
( autorul nu oli:r.i alta datare mai exacta 11 bisericii).
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care - conform aceleiaşi traditii - a servit ca acoperiş primului mormânt al negustorului
martir. H ramul lăcaşului a fost, până după mij locul secolului al X I X-lea, Sf. Ioan cel
27
Nou de la Suceava
Î n privinta anului in care s-au adus moaştele Sfântu lui Ioan la Suceava, "leatul
692 3 " ( 1 4 1 5) al lui Grigore Ureche este greu de admis. Ediţia interpelată a cronicii
sale, c itată de P. Şt. Năsturel. ind ica asupra faptu lui că re l icvele au fost aduse in al
doi lea an al domniei lui A l exandru cel Bun, adică in 1 402. Acest an marchează, de
asemenea, sfârş itul conflictului di ntre Patriarhia de la Constantinopol ş i Ţara
Moldove i , confl ict inceput încă din timpul l u i Petru 1 Muşatinul şi pus in legătură cu
recunoaşterea lui Iosif ca mitropo lit al tări i . Moaşte le aduse odată cu recunoaşterea lui
Ios i f ca mitropolit28 au consfintit - d i n punct de vedere re l igios - legitimitatea l u i şi a
M itropoliei de la Suceava.
N ici ipoteza cu frescele din Bucovina in care. in loc de doamna Margareta prima soţie a lui A lexandru cel Bun - apare Ana, llll pare a avea un temei so lid. După
informatiile ex istente, Margareta era catolică. Ea a intemeiat mânăstirea franciscanâ din
Bacău. Doamna Margareta nu a fost menţionată în pomelnicul de la Bistriţa. Conform
opiniei lui Şt. S. Gorovei, "doamnele catolice nu erau trecute in pomelnicele ctitori i lor
..
ortodoxe - tot acolo, Ringalla şi Marinca, soţia lui l l iaş 1 , lipsesc 29 Dacă doamnele
catolice nu puteau ti mentionate in pomeln ice, cum ar fi putut atunci să fie imortal izate
pe frescele bisericilor ortodoxe? Apoi, după cum spune legenda, "frângul" care 1-a pârât
"
pe Ioan a fost "de eresulu latinescu , adică de aceeaşi confesiune cu Margareta! Prin
urmare, locul Margaretei cato lica a fost luat in fresce de Ana, care era ortodoxă. Pe de
altă parte, trebuie să se tină cont că şi aceste fresce sunt izvoare iconografice târzi i, deci
pot prezenta şi informatii eronate.
Î n finalul celor de mai sus este necesar să mentionăm faptul că demersul de fată
nu prezintă decât ipoteze de lucru care vor putea sau nu să servească la descifrarea şi
valorificarea corespunzătoare a informatii lor oferite de legendă. Se pare că ipoteza lui P.
Şt. N ăsturel, privind localizarea oraşului in care s-a produs martiriul Sfântului I oan cel
Nou şi anul în care relicvele mucenicului au fost depuse la Mitropolia Suceve i. nu are la
bază suficiente argumente convingătoare.

SAINT JEAN LE NOUVEAU ET LA CITE BLANCHE.
REACTUALISATIONS
Resume
Cet essai met en d iscussion quelques aspects controverses concernant la
legende de Saint Jean le Nouveau de Suceava. Ce saint a ete martyrise en 1 330 par les
Tatm·es, â Cetatea A l bă, v i i le situee au l i man du Dniestre. Les rel iques de St. Jean ont
�te deposes par Alexandre le Bon, le prince regnant du Pays de M oldavie, dans la
Cathedrale de Suceava, en 1 40 1 - 1 402.
Ibidem, p. 1 0.
· • V Pârvan, Studii de istorie medievală şi modernă, Bucureşti. 1 990, p. 2 1 3 .
.
. , �l. S. Gorovei. Muşatinii. Bucureşti, 1 976. p. 40.
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P. Şt. Nasture! et d'autres specialistes contestent tous ces faits, mettant en doute:
1 . la paternite de la source hagiographique;
2. la corectitude de local isation de la viile ou fon a martyrise St. Jean;
3. l'annee au q uel les reliques du Martyre ont ete amenes a Suceava.
Au sujet de la paternite de la source, on gardera certain si lence, par maque de
documentation adequate.
Au sujet de la corectitude de localisatio, P. Şt. Nllsturel considere que Gregoire
(Tsamblak?) a emprunte ses informations â une source grecque et a mal traduit Le Cap
hlanc:, comme Cetatea A lbă (La Cite Blanche). ce l ieu se trouvant dans le BOCflOPb
cimmerien. D' autres adeptes de l'opinion de P. Şt. Nlisturel indiquent, sur une carte de
X V I I" siecle une Cite Blanche (Ak-Kyrman), en Crimee. Mais les quelques mots de la
legende considere d'origine grecque (pnrmi lesquels i l y en avaient qui existaient aussi
au slavon). ne semblent par des arguments convaincants pour soutenir l'hypothese de P.
Şt. Nllsturel. Le nom commun BOCflOPb n' entre pas en contradiction avec
l'emplacement accepte par la majorite des special istes et la corte est, e l le aussi, une
source trop tardive par rapport aux evenimenrs.
En ce qui concerne l'annee m ise en doute. la chronique de Grigore Ureche ct les
fresques de Bucovine sont des sources posterieures â !'eveniment et la confusion de
Grigore Ureche est reprise par Dimitrie Cantemir.
La legende - plus proche de !'even iment - et les fou i l les archeologiques semblent
argumenter la theorie de la plupart des historiens concernant les deux aspects,
mentionnes auparavant, de la legende de St. Jean, ecrite par Gregoire {Tsamblak?).
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DREQĂTORI Al TĂRII
MOLDOVEI ÎN EWL MEDIU.
.
VAMEŞII (SECOLELE XIV-XVII)
de Constantin Tofan
Problema vechii organizări vamale în Moldova medievală ar părea, la prima
vedere, de o importanţă secundară. Î n real itate, aşa cum va rezulta din cele prezentate în
continuare, chestiunea constituie un aspect esential al vieţii noastre economice.
Activitatea comercială din toate timpurile nu poate fi conceputa tlră existenta unei
reglementari a acesteia, in particular a vamilor.
Studierea sistemului vamal moldovenesc, şi în cazul de fată a dreglltorilor ce
asigurau functionarea acestuia, prezintă o importanta deosebită pentru înţelegerea
vechiului comert românesc, a integrarii acestuia în cel european.
Vama a fost o instituţie cu caracter dublu, atât fiscal cât şi comercial ; iar pentru
u ltim.,l aspect, aceasta institutie a avut o importantă aparte. Vameşul a fost dreglltoru l
care a asigurat in principal functionarea acestei instituţii, clici au existat şi alte persoane
care puteau să indepl ineasca îndatoririle acestora •
Cunoaştem putine lucrări care sll se preocupe de constituirea, functionarea şi
t:volutia sistemelor vamale ale Ţărilor Române in evul mediu. Una d intre aceste lucrări
este aceea a lui Teodor V. l ordăchescu. Aceasta ne oferă însă informatii putine şi
disparate despre evolutia sistemului vamal moldovenesc şi nici una despre acela din
Ţara Româneascll2 .
Pentru evolutia sistemului vamal din Ţara Româneascll in secolul al X V I I-lea,
cunoaştem existenţa a două studi i care se ocupă de această problemă. Unul este semnat
3
de Constantin Şerban , iar al doilea apartine lui A lexandru Vasilescu şi se referă la
functionarea vămilor Olteniei sub dominatia austriacă ( 1 7 1 6- 1 739t
1

Termenii de vamii şi de vameş derivA din limba maghiar!l (vam şi vamos). Vama reprezint!l o
tax!l pe circulatia marfurilor şi locul unde se percepea aceasta. Aceste taxe au fost realitati
omniprezente ale societatii medievale, în general, şi ale Moldovt"i acelor timpuri, în
special. Terminologia religioasă le-a împrumutat şi astfel se vorbeşte de cele 7 sau 9 vămi
ale v!lzduhului, (Cf. A. Scribnn, Dicţionarul limbii româneşti. laşi, 1 939 şi DEX, ed. a I l 
a. Editura Academiei. Bucureşti, 1 996). Îr. documentele slavo-române apar rormele mâto
şi mâtnic. iar în cele latine şi româneşti de . .toleneatoria " şi venitul cântarului (pentru
v!lmile pe greutate) şi respectiv ..toleaneantorium "
T. V. lord!lchcscu, Evoluţia politicii şi legislaţiei vamale a României, voi. 1 ( 1 408- 1 886 ).
Bucureşti, 1 934 şi voi. Il ( 1 886- 1 904). Bucureşti, 1 935.
1C. Şerban, Sistemul vamal al Ţării Româneşti în secolul al Xl'/11-lea, in SAI, I I I, 1 96 1 , p. 1 1 9- 1 43.
• Al. Vasilescu, l'ămile Olleniei sub austrieci (1 71 6- 1 739), în Arhivele Olteniei, 1 924, 1 1 1 . nr. 1 5.
p. 370-38 1 .
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Pentru Transi lvania cunoaştem existenţa a douâ studi i care se referâ la aceastâ
problemă. Primul studiu, semnat de Titus A l . Roşu, se referă la ex istenţa vămi lor în
Bihor în timpul Angevini lor. Autorul demonstrează existenta a două tipuri de vămi
interne: unele din "vechime", altele, mai noi, înfiinţate de nobili în perioadele de
interregn, de slăbire a puterii central·e . Ambele categorii de vămi au fost proprietate
nobi l iară. U ltima categorie de vămi era prima ameninţatâ cu desfiinţarea, pentru a se
menţine cea din "vechime" Existenţa vămi lor, proprietate nobi l iară, laică şi
ecleziastică, nu ne demonstrează numaidecât existenţa fărâm iţării feudale" . Vâm ile
"
interne, proprietate nobi l iară, se menţin şi în timpul când autoritatea centrală a fost
puternică. ca în cazul lui Carol Robert de Anjou5 Al doilea se referă la situaţia vămi lor
din perioada Principatu lui autonom0 Problema organizării vamale în Moldova evului
mediu a fost tratată de Ion N istor7 şi de Alexandru Gonţa8, în lucrări ce se referă la
secolele XI V-XV I I . Tangential, aceasta a mai fost analizata în lucările generale şi cele
cu caracter special ce se referă la istoria comerţului românesc, la viaţa economică şi
civi lizaţia urbană medievală. O parte dintre ele, deşi nu aduc informaţi i documentare
noi referitoare la aceasta problemă decât în mod accidental, cuprind opinii şi idei ce pot
fi retinute. Acestea, prin justetea interpretărilor, au fost folosite într-o mâsură mai mare
sau mai m ică la întocmirea prezentului stud iu9 Nu cunoaştem existenţa nici a unei
lucrări speciale, studiu, articol sau capitol dintr-o lucrare cu caracter mai general care să
studieze vameşi i, dregătorii care asigurau funcţionarea sistemului vamal în Moldova
medievală. Existenţa punctelor şi a taxelor vamale încă din perioada "fărâmiţării
prestatale" ne determ ină să acceptăm prezenţa vameşilor. Punctele vamale erau situate
la hotare sau în interior 10, în oraşe, la vaduri, poduri 1 1 sau iezăre. Există un decalaj
cronologic între prima menţiune documentară a unei vămi 12 şi cea a unui vameş n
; T.
0
7
6
9

l 'ămi, vaduri şi drumuri comerciale bilwrene la jumătatea secolului al XIV-lea, in
!:.111, I I I . 1 96 1 , p. 69-86.
Lidia Dcmeny, Regimul tricesimelor şi punctelor vamale din Transilvania in perioada
Principatului al/Ionam, în SA 1. V I I . 1 974. p. 209-22 1 .
1 . N i stor. Das llloldawische Zohressen in 1 5. Und 16. Jahrlumderts. în .Jalwbuch fiir
Geset=bung. l 'ervaltunf: und 1 'olk.mirtschafi. X X X V I . 1 9 1 2 .
t\ 1 . 1 . Gon1a, Legăturile economice dintre Moldova şi Transilvania in secolele XIII-XVII, cd ilic
_
ingrij ilă de 1. Caproşu Bucureşti. 1 989.
Rcli:ritor la această problemă se pol consu lta: C.C. Gi urescu. Târguri sau oraşe şi cetăţi
moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea. Bucureşti, 1 967; N .
Iorga, Istoria comerţului românesc. Epoca veche, Bucureşti, 1 937; 1 . N i stor. Handel und
t\ 1 . Roşu.

ll'andel in der Moldau bis =um ende des 16. Jahrhunderts, nach de•1 Quellen dargestelt,

1�

11

12
IJ

CernăuJi. 1 9 1 2; P.P. Panaitescu, Interpretări româneşti, Bucureşti. 1 994. ed iJic îngrij ită
de Şt. S. Gorovei şi Maria-Magdalena S1ekely; ldcm, La route comerciale de la Pologne
a la Mer Noire au Moyen Âge, în R/1?. I I I. 1 933. fasc. 2, 3, p. 1 72- 1 93 ; R. Manolescu.
Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (.�ee. X/1'-XVI), Bucureşti. 1 965: C . A.
Stoide. 1. Caproşu. Relaţiile economice Clle Braşovului cu Moldova, de la inceputul
secolului al XVIII-/ea până la 1850. Chişinău, 1 992.

N. Iorga. Negoţul şi meşteşugurile in trecutul românesc, Bucureşti, 1 906, p. 99.
Valeria Costâchel, P.P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaţafeudală in Ţara Românească şi Moldova, p. 59.
DR/-1, scria A, Moldova, voi. 1. 1 975, p. 2.
M. Costăchescu, Documente moldoveneşti inainte de Stefan cel Mare, voi. 1, p. 32, 33.
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Faptul se expl ică, în primul rând prin aceea că atât beneficiarul , cât şi pe emitentul
actului îi interesau cuantumul taxei vamale ş i venitul vam i i şi nu vameşul. Datorită
mas ivelor distrugeri arh ivistice determinate de vitregia vremuri lor, s-au pierdut şi
arh i ve le urbane medievale d i n Moldova. Aşa au dispârut toate registrele de socoteli
ale oraşelor moldoveneşti .
Vameşii se recrutau d e obicei d intre negustori sau boieri, care arendau una sau mai
multe vămi. Atunci când vămile erau exploatate direct de către domn, acesta se slujea de
dregătorii proprii. Marii vameşi aveau o poziţie importantă între dregătorii Moldovei.
Uneori ei cumulau şi alte dregătorii, ca pe cele de vistiernici, cămiiraşi, etc 14 Din secolul
al XV-lea cunoaştem existenta unui număr de 36 menţiuni ale vameşilor, dar numai 1 5
dintre acestea sunt nominale. Situaţia se explică prin faptul că vămile fiind ale domniei,
domnul se adresa tuturor. La aceasta se adaugă împrejurarea că totalitatea privilegiilor
comerciale erau emise de cancelaria domnească şi aveau un caracter de maximă
generalitate. De altfel, secolul al XV-lea este secolul marilor privilegii comerciale.
Din secolul al XV-lea dispunem de 77 de menţiuni ale vameşilor şi ale foştilor
vameşi din care numaoi 65 nominale. Din această perioadă cunoaştem existenţa a şase
menţiuni a vameşilor de Suceava, patru a celor de laşi, opt menţiuni ale marilor vameşi, şase
de Hot in, trei de Câmpulung, câte o menţiune a celor de Trotuş, Putna, Baia şi Şipeniţ.
Din secolul al XVII-lea dispunem de circa 1 64 de menţiuni ale vameşilor şi
foştilor vameşi. Deşi menţiunile documentare din acest capitol sunt foarte numeroase,
acestea se referă, în general, la alte situaţi i decât la cele legate de activitatea de încasare
a taxelor vamale. De asemenea, d ispunem de existenţa a numeroase menţiuni, unele
foarte târzi i despre foşti vameş i . Acestea sunt în număr de 28. Dacă în secol u l al
X V I - lea vameşi i de Suceava sunt menţionaţi numai de şase ori, în secolul următor ei
sunt menţionaţi numai de două ori.
Fenomenul se explică prin scăderea continuă a rolului vechi i capitale a Moldovei
in secolul al X V I I-lea. Sunt numeroase menţiuni privind vameşi i de Câmpulung ( 1 1 ) ,
Focşani (9), Galaţi ( 7 ). Această situaţie se poate explica şi prin creşterea importanţei
traficului comercial pe drumurile care treceau prin oraşele respective, deci prin creşterea
importanţei acelor centre vamale. Vameşi i de la Hotin, Cernăuţi şi Fălciu sunt
menţionaţi de câte trei ori, iar cei de la Orhei, Ţuţora şi H uşi câte o dată.
Ar ti greşit să considerăm că numai aceşti dregători se ocupau de incasarea taxelor
vamale. Studiul privilegiilor şi a salconductelor comerciale, a scutirilor şi dan!i lor vamale
ne aratâ că atunci când vameşi i lipseau, alţi dregători puteau să le ia locul.
Uneori, cu asemenea atribuţii sunt menţionaţi ureadnicii, "ureadnici şi vameşi să
nu cuteze a rupe acest aşezământ" , se scrie într-un act moldovenesc din 2 iunie 1 455 de
la Petru Aran, prin care acesta confirma negustori lor braşoveni privilegiul comercial
acordat de A lexandru cel Bun ş i reînnoit de voievozii posteriori lui, l l iaş, Ştefan şi
Petru.15 Posibilitatea ca ureadnicii să încaseze vama mai este menţionată ş i la 22
ianuarie 1 4 72, când Ştefan cel Mare printr-o scutire vamlă acordată mănăstirii Voroneţ,
pentru două măj i de peşte, specifică faptul că "n ici un boier, j udeţ, ureadn ic, vameş sau
'�

Ibidem. loc. cit. .
Gh. M iron, M. Şt. Ceauşu, 1 . Caproşu, 1 . Ionescu, Suceava. File de istorie. Documente
privitoare la istoria oraş11lui Suceava, Bucureşti, 1 989, p. 1 08, 1 09.

'' V.
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sluga sa nu ia vama nici un groş" 16• Într-un alt document, de la 1 5 august 1 6 1 2, Ştefan
Tomşa scrie lui Lupu, fiul lui Matei, fost ureadnic, sa permita calugarilor de la
manastirea B istrita sa încaseze vama cea mica de la Bacău. Domnul îi atrage atentia ca
atunci când a fost ureadnic a luat aceasta vama şi el incearca sA o încaseze şi acum.
17
Domnul cere restituirea sumelor încasate călugari lor de la manastirea B istriţa •
i n mai multe documente din secolul al XV-lea, în loc sau alături de vameşi.
întâlnim dregatorul d<! ţinut" , pe "dregatorul de vamii", sau "orice dregator al nostru",
"
aşa cum reiese din doCl•mentele de scutire de vamă din 26 august 1 449, 25 august 1 454,
5 octombrie 1 454 18, sar din privilegiul comercial din 3 august 1 449 19
Un alt dregator care putea încasa sau pretinde dreptul de încasare era vomicul,
care era reprezentantul domniei în oraşe, cum se specifici în privilegi ile comerciale
acordate negustori lor braşoveni, la 29 aprilie 1 437, 1 2 august 1 452 şi 1 3 martie 1 45 8 20
La sfârşitul secolului al XVI-lea şi la începutul celui de-al X V I I -lea, un rol deosebit de
important in reglementarea l itigiilor comerciale, inclusiv vamale, in asigur�rea unui
comert fluent intre Moldova şi Transi lvania, I-au avut vornici i de Câmpulung.
Şi aleş i i comunitatilor orlşeneşti din Moldova, şoltuzul şi pârgari i, puteau
percepe vama, aşa cum rezulta de altfel din privi legii le comerciale din 3 august 1 4492 1
22
şi d i n 1 3 martie 1 458 • Această atribuţie era în legatură şi c u anumite concedări pe care
domnul le Bcea oraşt. lor din veniturile proprii. De obicei, domnul acorda anumitor
oraşe veniturile vămi i m ici" , aşa cum a fost cazul cu oraşele Vaslui şi Bârlad21
"
i n prima jumătate a secolului al XV-lea, printre celelalte categori i de dregatori
cu atribuţ i i vamale sunt mentionati şi boierii, aşa cum rezulta de altfel din documentul
emis la 22 ianuarie 1 47224 , sau din privi legi u l comercial acordat braşoven i lor la I l
25
septembrie 1 448
Atunci când domnul dăruia încasarea anum itor vlimi unor mănastiri, acestea îşi
stabi leau proprii sluj başi. Acest fapt este relevat de menţiunile documentare atât din
secolul al XV-lea, cât şi din secolul al X V I I-lea. Aşa este cazul cu dania din 8
septembrie 1 457, acordata manastirii Bistriţa, când Ştefan cel Mare cere ca vameşi i să
"
nu se amestece în ven itul mlinlistirii "26, iar la 14 mai 1 677, printre martorii de la o
27
vânzare se afla un anume Dimitrie, care ţine "vama manlistirii"
A existat o ierarhie a dreglitori lor de care ne ocupam, de la simpli agenţi vamali
•

16

DRf/, A, voi. 2, p. 266.
DIR. A, Moldova. vea,·J I al XVII-lea. voi. I I I. p. 96.
1 8 DRH. A, Moldova. voi 1 1 , p. 8, 9, 58, 60.
19 Suceava, p. 1 02.
20 1. Bogdan, Documente moldoveneşti din arhivul Braşo,•ului, Bucureşti, 1 905. p. 2 1 , 32, 36-39;
ldem, Documentele lui Ştefan cel Mare. voi. 1 1, p. 262.
21
V. Gh. Miron şi colab., op. cit., p. 1 0 1 1 02.221. Bogdan, loc. cit. .
21
DRH, A, Moldova. voi. I I I , p. 1 90, 282.
24 Ibidem, p. 266, 267.
25 V. Gh. Miron şi colab. op. cit., p. 96, 97.
26
DRH. A, Moldova. voi. 11, p. 96.
27 Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva istorică centrala a statului, voi. IV, p. 60.
doc. nr. 1 70. În continuare se va cita Catalogul
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până la marele vameş, care administra vămile întregii ţări şi răspundea de aceste venituri
in fata domnului. Până in prima jumătate a secolului al XVI-lea marele vameş se
confunda cu cel de Suceava. Această situaţie se expl ică, mai ales, prin aceea că in
secolul al XVI-lea comerţul Moldovei era orientat spre Polonia şi Transi lvania, mai
precis spre Liov, Bistriţa şi Braşov, centre foarte importante in domeniul meşteşugurilor
şi comerţu lui european. Nu trebuie să ignoram faptul că până la jumătatea secolului al
X V I-lea Suceava a avut rolul de reşedinţa principală a domniei, de capitală. Î n această
vreme la Suceava era vama principală, din care se acordau mai puţine scutiri şi nici
vorbă de dan ii, cu excepţia vam ii mici de la Jicov (V icov). Î ncepând cu a doua jumatate
a secolului al XVI-lea a avut loc o reorientare a comerţului exterior, de data aceasta spre
I mperiul Otoman. Ea s-a produs concomitent cu instaurarea dominatiei otomane asupra
Ţărilor Române. Î n asemenea condiţii s-a ajuns la modificări importante şi in structura
sistemului moldovenesc, şi implicit in rândurile vameşi lor Moldovei medievale.
Prin deplasarea vamii principale de la Suceava la l aşi, vameşi i de l aşi vor deveni
mari vameşi ai Moldovei, în timp ce vameşii de Suceava îşi vor pierde impo11anţa, ca
sluj başi ai unei vami ce devenea încetul cu incetul secundară.
Alături de vameşii de l aşi, din a doua jumătate a secolului al X V I -lea până la
sfârşitul ce lui de-al X V I I -lea, sunt menţionaţi cei de Hotin, Cemăuţi, Galaţi, Târgu
Trotuş, Focşani, etc. Aceşti vameşi au avut o importanţă deosebită, datorită in primul
rând intensificării traficului comercial prin oraşele respective.
Î n secolele XV-X V I au fost menţionaţi 20 de mari vameşi. Marele vameş şi
subalternii săi nu erau decât nişte agenţi comerciali ai domnului, care era, cum s-a
afirmat, "negustorul cel mare al ţării"28 • Vameşii, in special cei mari, posedau multe
bogăţi i, pe care le adunau pe diferite căi, mai ales din arendarea vămilor, din comerţul
ce-l fhceau in profitul lor, ori al domnului şi din operaţiuni cămătăreşti. Ban i i erau
fructificaţi prin reinvestire in comerţ, arendarea vămi lor, acordarea de împrumuturi,
cumparari de proprietllţi funciare sau erau transferaţi în străinatate.
Mulţi d intre ei au intrat in relaţii comerciale cu marile centre urbane, din afara
Moldovei, mai apropiate sau mai indepartate, cum ar fi Liovul, B istriţa, Braşovul,
Constantinopolul sau chiar cu indepartata Veneţie. Astfel Dorin Cathane, camaraş şi
vameş al Moldovei, intra în afaceri comerciale cu negustorul Cocea. Afaceri le erau
importante, deoarece Cocea ii rAmâne dator -cu suma de 460 de ducati 29
La 23 martie 1 500, armeanul Baltazar din Suceava promite sA aducă vameşului
Duca I I bucăţi de postav30, iar N icoara, vameş de Hotin, vinde pe credit v ite în valoare
de 4 1 8 ughi de aur lioveanului Melch ior Hase3 1 Acesta din urmă este creditat în 1 565
de Matei, vameş de Iaşi. cu importanta sumă de 500 zloţi aur care trebuia resituită în
două tranşe la iam1aroacele de la Snyatin şi Colomeia32 •
La sfărşitul secolului al XVI-lea participarea vameşi lor la operaţiunile comerciale,
inclusiv prin creditare pe termen scurt, se intensifică. Astfel, N icolae Nevridi împreună cu
28

1 . Nistor, op. cit., p. 44.
V Gh. Miron şi colab., op. cii., doc. nr. 24.
30 N. Iorga. Relaţiile comerciale ale ţărilor noastre cu Lembergul, Bucureşti. p. 27.
;1 Ibidem, p. 4 1 -44.
12 1 . Ca pro şu O istorie " Moldovei prin relaţiile de credit, p. 35.
29

.

,_}J\
www.cimec.ro

516

Constantin Tofan

�----���---------------------

----------

celălalt vameş, Sima Worsi, vând pe credit la 23 septembrie 1 582, la iarmarocul de la
Snyatin, boi in valoare de 44 1 O ta Ieri, a căror valoare urmeazA a fi restituită până la
33
Duminica Mare, in bani şi marB, de Stanislav Scholcz Filip Cavac, vameş al Moldovei,
3
s-a angajat in operaţiuni comerciale cu Baia Mare \ Acestea sunt doar câteva din afacerile
in care s-au angrenat vameşii in această perioadă de sfărşit de secol al XVI-lea.
În ciuda numeroaselor menţiuni documentare despre vameşi i din secolul al
XVI I-lea, nu dispunem decât de puţine informaţii care să ateste participarea vameşilor
la afaceri comerciale de anvergură, dar natural, angrenarea vameşilor in comerţul
acestui secol nu putea să lipsească.
În afară de creditarea operatiunilor comerciale, vameşii se vor angaja in
imprumutarea cu s ume mari de bani a domnilor. Astfel, in timpul domniei lui Petru
Şch iopul, un grup de mari vameşi şi vameşi, cum ar fi: N icolae Nevridi, G iovani de
Marini Pol i i (Giva), Filip Cavac, Pana Simion, Batti Amoroso vor deveni creditorii
permanenti ai acestui domn. Aceştia vor asigura lui Petru Şchiopul mari sume de bani
pentru ach itarea imenselor datorii pe care domnul le-a avut permanent.
35
Vameşii ii vor imprumuta 8000 de taleri vechi , iar Nicolae Nevridi va deveni
efectiv un creditor permanent al domnului. Acesta va primi bucăţi de aur cu valoarea de
500 de galbeni, pe care le va schimba in monedă de argint, aspri şi taleri, pentru plăţi le
:;6
t�cute otomani lor
La 15 iulie 1 59 1 G iovani de Marini Polii şi N icolae Nevridi I-au uuprumutat pe
domn cu importanta sumă de 2000 de taleri, ca un aconto dat cu anticipaţie pentru
n
arendarea vămilor pe anul respectiv Aceştia ii vor facil ita domnului imprumuturi de
peste hotarele ţării. Domnul va reuşi să obţină un imprumut de 1 6800 de florini de la
Andrei Papa din Hamburg38.
M arile venituri pe care le putea obtine un vameş sunt demonstrate şi d e
valoarea arenzii plătite atunci când văm ile erau "vândute" sau, cu alte cuvinte, luate
in arendă. A lte dovezi in acest sens sunt mari le venituri obtinute de domnie prin
arendare. În 1 582 venituri le obţinute prin arendarea văm ilor Moldovei se ridicau la
importanta sumă de 40000 de taleri 39
i n 1 583 N icolae Nevridi (N icoresi) arendează vama oraşului l aşi pentru doua
luni şi jumătate pentru 1 0000 de ta Ieri, deci valoarea arenzii anuale era in jur de 48000
40
de taleri O descriere italiană anonimă din anul 1 587 apreciază că domnul Moldovei
încasează anual 80000 de taleri 4 1 , iar că veniturile vamale ale târgului periodic şi ale
oraşului Cernăuţi s-au ridicat la 1 00000 florini anual42 .
_; ; N. Iorga. op. cit. p.

.
57.
1 . Cilproşu. op. cit. . p. 51!.
:;� Ibidem. p. 5 7 .

H

.lo

Ibidem. p. 54.
1 . Corfus. Documente prh·itoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al X/'1lea, voi. 1, Bucureşti. 1 979, p. 359-362.
n 1. Caproşu, op. cit., p. 58.
39 Lia Lchr, op. cit., p. 292.
40 DIR. A, Moldova, veacul al XVI-lea, voi. I V, p. 1 00.
voi. I I I, p. 202.
41 Călători străini
42 Ibidem. p. 209.
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Î n 1 592 veniturile vamale obţinute de la un singur iarmaroc, cel de la Hotin, s-au
H
ridicat la 3453 de taleri încasaţi în numai două săptămâni Astfel. tot în 1 592, Owak
Matisovici, vameş al Moldovei, a fugit cu suma de 20000 de taleri, reprezentând
ven iturile pe timp de trei luni ale vămi lor de la Hotin, Soroca şi Snyatin (sic !), în timp
ce arvuna pllititli a fost de numai 800 de galbeni, la care s-a adăugat suma de 1 500 de
44
galbeni, pllititli unor terte persoane • El s-a dovedit a fi cu acest pri lej un om necinstit.
La 8 iunie 1 597 este menţionat faptul eli vllmile de la ocne au adus suma de
300000 de aspri45, iar în 1 632 arenda vămilor Moldovei a adus venituri de 35000-40000
de taleri �6 Natural, nu toate aceste sume erau venituri proprii ale vameşi lor, dar o bună
parte au revenit acestora. Unii dintre vameşi nu ezitau să-şi măreascli veniturile pe calea
abuzurilor. Aceste sunt menţionate, chiar dacă nu concret, încă din pri m i i ani de
functionare a sistemului vamal moldovenesc, de la primele privilegi i comerciale.
Abuzurile erau comise atât de vameşi, cât şi de reprezentanţii autorităţilor
urbane, de marii proprietari funciari, sau de alţi dregători. Aceştia încasau sume mai
mari decât cele legale, percepeau aceste taxe de la cei care beneficiau de scutire
domnească, sporeau în mod abuziv taxele vamale, înfiintau noi puncte vamale. la care
se mai adaugă pretenţia acestora la cadouri din partea negustorilor. Toate acestea au fost
tot atâtea forme ale abuzu lui vamal în evul mediu.
Abuzurile au fost comise atât împotriva negustorilor autohtoni, dar şi împotriva
negustorilor străini. Astfel. în privilegi ile comerciale, domnii vor avertiza în mod deschis
şi ferm pe vameşi şi pe reprezentanţii autorităţilor urbane să respecte prevederile înscrise
în documentele rspective. La 27 septembrie 1 445 domnul ţării cere vameşi lor să respecte
hotărârea sa47 Acest ordin se va repeta sub diferite forme de mai multe ori în decursul
secolului al XV-lea. De altfel, aproape că nu va exista act de scutire vamală, salvconduct
sau privilegiu comercial din acest secol care sli nu respecte acest avertisment.
La 30 septembrie 1 557 fratele lui A lexandru Llipuşneanul, vameş de Lăpuşna. va
48 i
înc61sa prin abuz importanta sumă de 400 de taleri de la o sol ie poloneză
n 1 564
Alexandru Lăpuşneanul va interzice vameşilor de Câmpulung să încaseze taxe vamale
mărite prin abuz, la fel ca în "perioada tulbure", adicli între anii 1 56 1 - 1 564. Vameşi i
sunt amenintati c u pedeapsa capitală, c a s ă nu mai încaseze vamă î n plus49
Î n 1 577 regele Polon iei se adresează personal sultanului, în încercarea de a-1
determ i na să impună domnului Moldovei desfiinţarea unor puncte vamale noi.
întinţate de cea. patru ani şi o m icşorare a unor taxe vamale mărite în u ltima
511
perioadă
Abuzurile vamale vor conti nua, cu toate aceste încercări de a le opri.
Existenta în continuare a acestui fenomen va fi demonstrată, de altfel, de alte
intervenţ i i împotriva vameşi lor abuzi vi.
H

�-•
�;

·"•
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l . ia Lchr. op. cii. . p . 239.

N.
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La 23 iulie 1 585 Petru Şchiopul anunţă pe bistriteni că a luat măsuri pentru
rezolvarea abuzurilor de la punctul de vamă Câmpulung. schimbând din sluj ba lui pe
stnroste şi că va scoate şi pe vameş5 1
L a 22 decembrie 1 60 1 vorn icul d e Câmpulung anunţă pe bistriţeni c ă vama a fost
scumpită de alţi vameşi şi ii sfhtuieşte să intervină la vodă ca să se revină la vechiul
cuantum al văm i i 52 • Această majorare a fost fhcută prin abuz.
Veniturile mari pe care vameşii le obţineau din derularea activităţi lor, in mod
"
" legal sau " i legal" , le vor angaja şi in tranzacţiile interne. Pentru secolul al XV-lea am
reuşit identificarea a cinci vameşi care cumpără proprietăţi funciare. Asttel, Matei
vameşul cumpără o falec de vie la Botoşani, Apostol vameş cumpără "un loc in pustie.
unde se numeşte Barboşi i", pentru 400 de zloti tătărăşti. Tudoran vameşul. împreună cu
Ji·nţii şi surorile sale, cumpără satul Brăieşti. lgnat vameşul cumpără o parte din satul
Dragomireşti. iar Aron Vodă întăreşte satul Zorleni, pe Bârlad, pentru şase cai învăţaţi,
lui Teodor Chiriac, mare vameş53
Alte menţiuni atestă vânzări de sate şi ţigani fhcute de vameşi: Toader, vameş de
Suceava, vinde o parte din Satul Ulsloceni pentru 400 de zloţi tătllreşti; Boldor, vameş
de Putna, vinde un ţigan pentru 70 de aspri: Anton, vameş de l aşi, vinde un ţigan, pe
Bi laşco, peotru 600 de aspri şi o fată ţigancă5� .
Î n secolul al X V I I -lea numărul menţiuni lor despre vameşi care cumpără sate.
mori. iazuri, prisăci. locuri de casll şi case este mult mai mare. Pentru acest secol am
reuşit identificarea a 32 de asemenea tranzacţi i, dintre care trei menţionează cumpărarea
unor locuri şi case in laşi. Sumele care se folosesc pentru aceste tranzacţii sunt destul de
mari. iar moneda este variată: aspri, lei. taleri, zloti tlltărllşti, galbeni şi galbeni
ungureşti. Cumpărarea unor asemenea proprietăţi func iare a facil itat pătrunderea
vameşilor, de multe ori negustori străini. in r!\nduri le boierimii autohtone.
Faptul eli vameşi i nu vor eezita să cumpere însemnate proprietăţi funciare, mai
ales în secolul al X V I I-lea, se explică prin aceea că acest tip de proprietate permitea o
mai uşoară pătrundere in rândurile boierimii. De altfel, imposibilitatea plasări i
disponibil ităţilor băneşti ale vameşilor in alte sectoare ii vor detenn ina pe aceştia să
cumpere proprietăţi funciare. Pentru secolul al X V I I-lea am identificat un număr de
c inci acte de vânzare ale unor proprietăţi funciare de către vameşi.
Uneori ven iturile vameşi lor au fost diminuate de scutirile vamale acordate de
domnie de-a lungul celor trei secole analizate in prezentul studiu: XV-X V I I . Nu trebuie
să admitem, eli pe această cale, vameşi i pierdeau venituri însemna e55 Un alt fenomen
negat iv a fost acela al evaziunii vamale, fenomen destul de răspândit atât printre
negustorii localnici, cât şi printre cei străini şi care aduceau importante pagube atât
domniei, cât şi vameşilor.
"
'�

�-•
•�
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Fenomenul de evaziune vamaUi era foarte raspândit la granita d intre Moldova şi
Transi lvania datorită reliefului accidentat. a existenţei a numeroase drumuri neoficiale,
aşa num itele ,.drumuri închise", poteci, prin care mărfuri le puteau fi trecute P.lră a fi
vămuite. Astfel, o primă menţiune clară a unui act de evaziune vamală o avem din 1 582,
căci la 5 ianuarie 1 583 Petru Şchiopul scria bistriteni lor să facă dreptate lui lonaşco.
vameş de Câmpu lung, căruia un anume Cristea şi oamen ii lui i-a1• rămas datori cu vama
56
pentru 700 de oi
În timpul domniei lui Gaşpar Graţiani, vomicii de CâmiJulung reclamă judelui
Bistriţei pe Ştefan Tărâţă, care a trecut pe căi ascunse 1 70 de vite şi I l cai P.lră să plătească
vamii. Suma care nu a fost încasată de vameşii de Câmpulung a fost de 32 de lei57
Din nou, la nici un an diferenţă, Gavri l, vornic de Câmpulung, atrăgea atenţia
judelui Bistriţei să fie urmărit la Rodna un negustor care nu plătise vama pentru nişte
piei de capră58 in Moldova arendarea văm i lor avea loc la 1 5 august. Timp de un an de
zile după aceea domnul nu avea voie "să revândă vămile", adică să le rearendeze din
nou la aceeiaşi persoană sau la altele. Dacă domnul era mazilit, cel care arendase vămi le
era pus în situaţia de a le arenda din nou de la domnul de la Constantinopol. Acest
fenomen era destul de frecvent în condiţi i le instabi l ităţii domniei, fenomen provocat de
instaurarea dominatiei otomane59
Tot în asemenea vremuri. imensele bogăţii ale vameşi lor provocau invidia
domni lor, care ordonau confiscarea averilor acestora şi uneori chiar uciderea lor. Aşa s-a
int<împlat cu Nicoară, mare vameş al Moldovei în timpul lui Alexandru Lăpuşneanul,
60
atunci când s-a urcat pe tron Despot-Vodă
Mai tragic a fost cazul marelui vameş al Moldovei Nicolae Nevridi. căruia i se va
conlisca averea şi va ti ucis din porunca lui Aron-vodă61 Un alt caz este acela al
fostu lui mare vameş. aj uns între timp vistiernic, Ursachi, care a intrat în conflict cu
Gheorghe Duca, domnul Moldovei şi negustorul Balaban din Liov. Din răzbunare,
domnul a poruncit confiscarea averii şi arestarea acestuia. A fost ţinut un an în temn iţă,
unde a fost bătut pâna la provocarea unor infirmităţi62•
La origini mari negustori şi uneori mari boieri, vameşi au pătruns treptat în
rânduri le boierimii autohtone. Aceasta s-a P.lcut prin ocuparea de dregătorii ca cea de
vistier, climăraş sau uneori prin înrudire cu vechile familii boiereşti, prin avansarea pe
scara ierarhiei economice, sociale şi politice. A existat o ierarhie a vameşilor de la
simpli agenti vamali la conducători sau arendaşi ai punctelor de vamă, până la marele
vameş care coordona activiatea acestora la n ivelul întregi i ţări. Astfel, la 1 9 decembrie
1 6 1 1 este menţionat un Sima vămăşel63 , iar în 1 644 este mentionat un Pană vămăşelul,
6-l
care vinde o casă cu locul ei pentru suma de 50 de lei .
'" Lia Lchr. op. cii. p. 265.

" /\1. Gun(a. op. cii. .
'N

N. Iorga.
' ' N. !orgii.

p. 1 8 1 . 1/urnru:ac/ri, XV2, p. 5 89.

/Jocumente româneşti din arhivele IJistri{ei, p. 97.

/lelaţiile comerciale . . . Bucureşti. p. 73 74
'"' /\dina Dnlc.hicescu-lkrciu. O domnie umanistă in A lo/dom: Despot-vodă. Bucureşti. 1 980. p. 97 .
.
.. . 1 . ( :l(lfllŞU. OfJ. CII. Jl. 6�J,
:
,. N. Stukcscu. /Jic(imwr al marilor clrl!gători din l'am /lomcÎIII!tucci şi .I lo/dom, Sl!colc!lc! .\'1"1X/ '11. Bucureşti. 1 97 1 . p. 453. 454.
,,.. IJI/l. !\. Moldova. ,·eacul XVI I-lea. voi. I I I . p. 43.
'

'

'

"

Calalo�:ul,

.

,

.

.

voi. 1 1. p. 348. doc. nr. 1 738.

www.cimec.ro

520

Constantin Tofan

Î ntr-o relatare din Constantinopol, datată 4 mai 1 676, despre Moldova şi Ţara
Românească, marele vameş era trecut într-o l istă a marilor dregători în ordinea
următoare: logo�t. vomic, hatman, comis, postelnic, stolnic, sluger, j itnicer,
65
medelnicer Unii vameşi au fost în strânsă legătură de rudenie cu unii mari boieri, cum
ar fi cazurile lui Roman vameşul, tatăl lui Băloşescu paharnicul şi Angico vameş, tatăl
lui Trotuşan logo�tul 66
Aducând venituri foarte mari, dregătoria de vameş este atrăgătoare chiar şi
pentru fam i l ia domnului. Pe lângă cazul fratelui lui Alexandru Lăpuşneanul, care a fost
vameş la Ulpuşna, in 1 557, în timpul primei domn ii a lui Gheorghe Duca, mare vameş
al Moldovei a fost Cristea (Cârstea în unele documente), fratele lui.
Dregătoria de vameş sau, mai ales, cea de mare vameş nu era uneori decât o etapă
in ascensiunea economică, socială şi politică a persoanei respective. Aşa au fost cazurile
cu: lsac ( 1 5 1 3- 1 5 1 5), Palade mare vameş (7 aprilie 1 637), Ghinea vameş şi Statie mare
vameş ( 1 8 septembrie 1 644), ultimii trei de origine greacă67 De asemenea, au ex istat
cazuri de vameşi care au ocupat concomitent şi o altă dregătorie, în special cele de
vistiernici şi cămăraşi. Situaţii le de acest tip sunt menţionate în secolele XV-XVI, când am
68
putut identifica patru mari vameşi şi vistiemici şi doi mari vameşi şi cămăraşi69
Marele vameş avea rolul de judecător suprem în lipsa domnului în procesele
comerciale70 Un asemenea proces comercial, judecat de Simka, vameş de Suceava, a
avut loc între Gaşpar Armeanu şi Frag din Caffa71 În l ipsa altor dregători, vameşii
judecau şi altfel de procese, nu numai comerciale. Astfel, la 13 iulie 1 663, vameş i i de
Cernăuţi vor judeca un litigiu între doi boieri, în lipsa starostelui din acel oraş72
Tot ei aveau rolul de a aplana conflictele comerciale dintre negustorii autohtoni
şi cei străini. Vameşii aveau rolul de a rechema negustori i străini, când - din diverse
cauze - legăturile comerciale fuseseră întrerupte. Vameşii s-au caracterizat şi prin
diversitate etnică. Alături de cei de origine româneas�ă. au mai existat vameşi de origine
italiană, greacă. raguzană şi armeană. Până la jumătatea secolului al XVI-lea. întâlnim
un mare număr de vameşi de origine străină, cei mai multi ti ind greci.
Î n secolul al X V I I-lea numărul vameşi lor de origine greacă a devenit din ce în ce
mai mare. Foarte mulţi dintre ei, deşi au nume româneşti, sunt totuşi greci cu nume
sch imbate. O parte d intre ei semnează greceşte, în cal itate de martori în diferite zapise,
cum ar fi: Matei, Toader, Chiriac, Sima - fost vameş - Conde (Condeon, Condrea),
M iha (Târgu-Trotuş), Manolache, Păun, Stamatie (Statie), Leondari, Mera, Ursachi.
l acomi, Iorga, Tene, Necula (Fălciu), Ene Metaxa, Zane, etc. 73
vo i . V I l, p. 26 1 .
D.P. Bogdan. Pomelnicul Mănăstirii IJistrifa, p. 1 1 5; M. Costăchescu. Documente de la
/Jogdan voie�·od. Bucureşti, 1 940. p. 1 53
�>7 N. Stoicescu. op. cit . p. 403. 422, 442.
(,K 1. Bogdan. Documentele lui Ştefan cel Mare. voi. I l. p. 369 (Bucium şi Chirncola): Suceai'CI. mi. 1.
p. 1 44 (Trotuşan): M. Dan. S. Goldenbcrg. op. cit. p. 56. ( Ieremia vistiemic şi mare vameş).
"'' V Gh. Miron şi colab. op. cit. doc. nr. 24. ( Dorin Cathane sau Dorino Cathaneo); M. Dan. S.
Goldenbcrg. op. cit. p. 56 (Toader vicevameş de Suceava şi cămăraş).
70 N. Iorga. Relatiile comerciale .. . p. 86. 87.
�>>
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Clihitori strciini
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Ibidem. p. 26.
Catttlogul. voi. I I I. p. 29. doc. nr. 22.
N. Ciociln. Negot şi negutcitori in .I lo/dom l"ea,·u/ui a/ .\r/1-lea.
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in .·11:11. XXVII. p. 29').

VAMEŞII MOLDOVE I ME DIEVALE (SECOLELE XIV-XV I I )
Nr.crt.

Numele

Naţionalitatea

Data

1.

Dan Uncleată

român

1 1 februarie 1400

2.

român

5 iunie 1449

român
italian
(genovez)

5 iunie 1449
16 august 1465

6.

Gheorghe, heregariu
şi vameş
Vasilcea
Dorin Cathane (Dorino
Cataneo din Suceava), vameş
şi câmArc�ş
Cocea din Suceava, vameş
BAioşescul, vameş de laşi

armean
român

7.

Boba, mâtnic (vameş)

grec

8.

român

9.

Coste, vameş,
tatăl lui Gheorghe Diac
Roman

10.

Teodor MAstovici

român

Anton

român

16 auaust 1465
perioada domniei lui
Ştefan cel Mare
perioada domniei lui
Ştefan cel Mare
perioada domniei lui
Ştefan cel Mare
perioada domniei lui
�efan cel Mare
perioada domniei lui
Ştefan cel Mare
decedat la 31 mai 1480

Chiracola (Chiracala,
Kiracola}
Bucium,
vistiemic şi mare vameş
Simca,
mare vameş de Suceava
Anginco

grec

17 septembrie 1480- 1484

român

17 septembrie 1480- 1484

armean

in 1465 negustor;
in 1490 vameş de Suceava
decedat la 4 noiembrie 1494

3.
4.

5.

�r-·
12.

13.
14.
15.

16.
1 7.

1 8.
1 9.

Duca
Trotuşan, mare vistiemic
şi vameş
lsac, vameş de Suceava
Ştefan Vach

român

român sau
sârb
grec

Sursa
M. Costăchescu, Documente inoldoveneşti,
1 , p. 32. 33.
DRH, A, voi. 11, p 5. 6.

Ibidem. loc. cit .
Suceava, doc. nr. 24.

Ibidem, doc. nr. 24.
D.P. Bogdan, Pomelnicul m�n�slirii Bistriţa.
Ibidem, p. 1 1 9.

Ibidem, p. 1 1 7

Ibidem, p. 1 1 5.
Ibidem.

M. Rădulescu-Artimon, Bisericile de la Sf.
Dumitru, p. 547, 550, n. 27, 28.
1. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare,
voi. 11, p. 369.
M. Costăchescu, Documente Moldoveneşti
de la Bogdan voievod, p. 227.
N. Iorga, Relaţiile comerciale
Bucureşti, 1900, p. 26.
M. Costăchescu, op. cit., p. 1 53.

român

inainte de 3 iunie 14986 martie 1501
10 iulie 1510

Suceava, p. 142; N. Iorga, op. cit., p. 27;
ldem, Studii şi documente, XXIII, p. 328.
Suceava, p. 144.

român
probabil român

1513- 1515
15 iulie 1 521

M. Costăchescu, op cit., p. 509. 510.
Al. Gonta. Legi!lturile economice ... . p. 1 1 1 .

--·-
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20.
21.

Adrian, vameş de Baia
Constantin,
diac sau vameş

român
roman

26 februarie 1 527
1518- 1519

22.

Nicoară

roman

31 ianuarie 1 526

23.

Ieremia, vistiemic
şi mare vameş
Toader,
vameş de Suceava

roman

4 iulie 1 527

24.
25.

Matei

27.

Apostol, vameş polonez
Constantin Comiad,
vameş al Moldovei

26.

28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

Ioan Prajesa.JI,

vame$ de Suceava
Anton, vameş;
fost �de laşi
Boldor, vames de Putna
Ciolpan
Tudoran
Mara� Armeanul,
vameşul cel mare
Nicoarl , vameş de Hotil;
mare vames
Matei, vameş de laşi;
fost vameş
Apostol, vameş de Trotuş
Matei,
vameş de Câmpulung
Orlgan

39.
40.

Ilie
Nicolae Nevridis, Nicoresi.

41 .

Toader Chiriac

Dorneslico, mare vame�

4 iulie 1 527- 1 546; fost vameş
de Suceava - 2 iunie 1 546
roman
24 august 1 553
30 martie 1 554
probabH roman
1 554-1560
grec
roman

roman

1 555

roman
roman
roman

31 martie 1 555;
fost vameş de lasi - 1 570
31 martie 1 555
9 aprilie 1 555

roman
roman

28 apriie 1 555
1 560

roman

1 560- 1 56 1 , 1 562-1563, 1566 ;
8 septembrie 1561
1 565- 1 569, 1 577

roman

30 ianuarie 1 565
roman
domnia lui Bogdan
L.apuşneanul ( 1568-1572)
5 mai-25 august 1 572
roman
roman
1 572
grec din Chios 1 581 - 1 582; 15 august 1 58215 auaust 1 583
28 martie 1 594
.91'El�-L__
roman

_ _

_
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Suceava _p. 1 52, doc. nr. 45.
V. Brătulescu. Nume de călugliri şi de dieci in
grafitele ele la manăstirile Voroneţ şi Humor,
in Mitropolia Moldovei şi Sucevei,
XLI, 9- 10. 1 965, p.544, 546, 548.
M. Costachescu, Documente Moldoveneşti
ele la ŞtefiJniţă voievod, p. 565.
Ibidem, p. 154, doc. nr.47 .
DIR, A, sec al XVI-lea, voi. 1, p. 530; N. Iorga,
Istoria cometfu/ui romanesc, 1937, p. 1 94.
Calalogul, voi . 1, p. 1 32 , doc. nr. 480.
DIR, A, sec. al XVI-lea, voi. 11, p. 54.
A.D. Xenopol, lsloria romani/or din Dacia Traianli,
ed. a III-a de Gh. Vlădescu, voi. III, p. 86; N. Iorga,
Scrisori ele neguslori, 1 925.
Şt. Gorovei, Urecheştii. model de ascensiune
socialj, in Anuar. XXIX, 1 992, p. 504.
DIR, A, sec al XVI-lea, voi . 11, p. 74, 225.
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lbideni, p. 73.

Calalog de documente din ArhNele Statului laşi,
p. 318
Ibidem, p. 80.
Adina Drăghicescu Berciu, O domnie umanistă
in Moldova. Despot-Vodll. p. 85.
N. Iorga, Relaţiile comerciale, p. 41 -44;
ldem, Studiijidocumente, voi. XXIII.
1. Caproşu. O istorie . . . , p. 35;
N. lorga, op. cit. , voi. XXIII, p. 1 7 1 ;
DIR, A , sec. a l XVI-lea, voi. III, p. 81 .
DIR, sec al XVI-lea, voi. 11, p. 169, doc. nr 167.
1. Gonţa, Legllturile economice, p. 1 58;
1. Nistor, Handel und Wandel, p. 47.
Ibidem, p. 160.
Ibidem, loc. cit. .
Ua Lehr, op. cit. , p. 292;
N. Iorga, op cit. . p 57.
DIR. A. SE!C�ai_XYI-Iea. l'l.',_p. 105.
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42.

Ma lei

43.
44.

Tudor
BaHi (Baplista) Amoroso

45.

lonaşco, vameş de

46.

47.
48.

49.
50.
51.

CămDUiung
Sima Worsi (Simeon),

mare vameş

Fiip Cavac,
vames al Moldovei
Manea

Alexa (Aiexachl)
Giovani de Marini PoUi
(Giva)
Duminica de Giurgiu

52.

Jupan, mare vameş
Tn locul lui Manea

53.

Luţiian,
vameş in locul lui Giva
lonaşco Drlgoşescul,
vameş de Suceava
Owak Malisovici,
mare vameş
Marco, mare vameş

54.
55.

56.

-

roman

roman
grec
român

9 februarie 1 546
1 560
1 579; 15 august 1 5861 5 august 1587; 14 oct. 1 586;
cca. 1595
5 ianuarie 1 583

grec din Chios

15 august 1582-15 august
1583; 23 septembrie 1583;
15 august 1584-15 august
1585; 15 august1 5861 5 august 1587; 7 octombrie
1 584; 14 octombrie 1586;
1 1 iulie 1 587; fost vameş
la 31 ianuarie 1 588
grec din Chios 1 5 august 1 589- 1 5 august
1 590; 8 februarie 1 590
grec
1 5 august 1 589-15 august
1 590; aprilie 1 593; 1 5 august
1 593-15 august 1 594;
16 noiembrie 1 593
grec
1 5 august 1 589-15 august
1 591; aprilie 1 593
raguzan
1 5 august 1 590- 1 5 august
1591 ; 15 august 1591-8
septembrie 1 59 1 ; apr�ie 1 593
1 5 august 1 590grec din Chios
15 august 1 591
balcanic
15 august 1 591 - 1 5 august
1 592, aprilie 1 593; 15 august
1 593-15 august 1594,
16 noiembrie 1 593
raguzan
1 5 august 1 591 - 1 5 august
1 592; aprilie 1 593
român
19 ianuarie 1 592
armean

23 februarie 1 592

sârb?

1601
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Suceava, doc. nr.
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Adina Drăghicescu Berciu,_pe. cit., loc. cit .
N. Iorga, op. cit. , p. 201 ; ldem, Scrisori de
negustori, p. 54, 55. 1. Nistor, op. cit. , p. 82.
M. Dan, S. Goldenberg, Bistriţa, p. 45.

-

1. Nistor, op cit. , p. 82;
N. Iorga, op. cit , p. 57, 86, 87;
DIR, A, XVI, III, p. 375, 376, 384;
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Lia Lehr, op. cit. , p. 280.
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N. Iorga, op. cit., p. 197;

D:IC

Lia Lehr, op cit. , p. 266.

3:
3:

DIR, A, sec. al XVI-lea, IV, p. 77;
N. Iorga, op. cit. , XXIII, p. 423.
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Ibidem, loc. cit.
Ibidem, loc. cit.; 1. Corfus, op. cit, p. 361 , 362;
DIR, A, sec. al XVI-Iea, IV, p. 77;
1. Capr�. O istorie a Moldovei, p. 58.
Ibidem, loc. cit.
Ibidem, loc. cit.;

N. Iorga, op. cit. , voi. XXIII, p. 423.
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1. Caproşu, loc. cit.

DIR, A, sec. al XVI-lea, p. 44.
N. Iorga, op. cit. , p. 97.

Lia Lehr, op. cit., p. 268.
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57.
58.

59.
60.

61.
62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
L_7_6.

Andrei Chiriac
Andrei DamiUo,
vame_şde Hotin
lgnat

român
grec, cretan

Toader Chiriac, mare vameş;
vameş de Suceava
Balti (Batlista) Amoroso şi
Toader Chiriac. vameli
Ioan Baplisli Amorosi

grec

1 595 şi 1 599 - 1600

greci

2 iulie 1 597

grec

5 decembrie 1 600
_şi ianuarie 1601
7 septembrie 1602

român

?
lusth, vameş al
domnului Moldovei __
grec
Manea vameşul care
a fost mare vameş
grec
Alexe, mare vameş_
grec
Cristea, fost vameş_
Zota, vameş
g_rec
român
Teodor Corlatescul. valll§_
român (rus)
Simion latco. vameş
român
Solomon
grec
Condrea (Concle, Conclre)
vameşul cel mare;
fost vameş
-·

Neculachi (Nea.llai, vameş),

mare vameş
Dova, vameş de Holin

Gheorghe, vameş de Hotin
Prăj_escu
Mechi
---

grec
grec
grec
român

g_�- -

--

9 iunie 1 602
8 octombrie şi
16 decembrie 1 592
31 mai 1 594

----

-- ---· ---

23 martie 1604
23 martie 1604
28 martie 1604
28 ianuarie 1609
6 aprilie 1610
6 aprilie 1610
20 iulie 1610
9 octombrie 1610,
21 februarie 1622, 26 martie
1624, 6 februarie 1625,
7 octombrie 1628, 13 mai
1633, 29 ianuarie 1634, iulie
1634, 14 august 1634,
29 august 1633; ca fost mare
vameş la 28 mai 1632,
10 martie 1635,
28 august 1635; ca vameş la
20 martie 1636, iulie 1643
25 aprilie 1626,
7 octombrie 1628
25 aprilie 1626, 7 octombrie
1628, 1 5 decembrie 1629
30 iunie 1628
18 ianuarie 1617
14 mai 1623
----

-- ·
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Catalogul. voi. 1 , nr. 1 1 33,_Q. 267.
Ibidem, p. 93, 94;
ldem, �- cit. , XXIII, �- 423.
Catalog de documente din Arhivele Statului,
laşi, 1, p. 545
N. Iorga, op. cit. , P- 54;
Al. Gon�. �- 1 74.
M. Dan, S. Goldenberg, Bis"*', p. 38.

__

Al. Gonţa, op_ cit. , loc. cit.
-

- ·-- -
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C��tori străini, IV, p. 242.
N. Iorga, op. cit., P- 6 1 .

Hurmuzachi, XV2, �- 81 O.

1

1

'
1
1

Suceava, p. 230.
Ibidem, loc. cit.
DIR. A, sec. al XVI-lea, 11, p. 288.
Ibidem, �- 289.
Catalogul, 1 , �- 336.
Hurmuzachi, XV2, p. 1015; Catalogul, 11,
p. 36, 63; Supliment, l, p. 1 50, 1 52, 1 86;
Gh. Ghibânescu, lspisoace şi zapise, 11, partea 1,
p. 100; DRH, A, XXI, doc. nr. 93, 94, 329, 362,
p. 105- 1 12, 420, 421 , 459, 460;
XXIII, nr. 55, 148, 219, 365, p. 58, 1 86, 258, 410.

DRH, A. XIX, p. 67-70, 555, 556.
Ibidem, loc. cit.

DRH, XIX, �- 5 1 9, 520.
DIR. A. sec. al XVII-lea, 1, p. 50, 60, 92; III, p. 85.
P. Mihai. Documente şi zapise . . . . p. 3 1 .
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30 iunie 1 628
29 noiembrie 1617, 23 iulie
1622, 9 aprilie 1623, 6
februarie 1625,
25 aprilie 1 626; ca vameş la
7 octombrie 1628, 28 martie
1633, 5 septembrie 1634;
ca fost vameş la 1 1 martie
1 635, 1 3 octombrie 1636
25 mai 1629
1 6 iulie 1631
7 februarie 1 632

77.
78.

Gheorghe, vameş de Hotin
Manolache, vei vameş

_grec
grec

79.
80.

81.

Sima, vameş de Focşani
llea lsacovici
Miha, vameş d e Tg. Trotuş

82.

Chiriac, vameş de Orhei

probabil grec
român
român sau
grec
romăn

83.

Eremia

probabil grec

84.
85.
86.
87.

Andrei, fost vameş

romăn
roman
roman
romăn
român
român

1632-1633
25 noiembrie 1 633
4 august 1635
1 5 septembrie 1635
21 septembrie 1635
1636

roman
Qrec
grec

1 8 mai 1636
1 5 septembrie 1 636
7 aprilie 1 637-14 martie 1638

grec

român
grec
român

15 august 1 637-1 5 august
1 638, 1 4 noiembrie 1639
9-31 iulie 1639; mare vameş
la 1 2 noiembrie 1642;
in 1 64g fost mare vameş;
mort la 1 O aprilie 1650
1639
18 ianuarie 1641
1640

grec

18 ianuarie, 1641

1

88.

89.

90.

91 .
92.

93.
94.

95.
96
.

97.
98.

Vlad
LI.JQUI Trandafir din Cemăuli
!sar
Coste
Drăgan, vameş de
Cămpulung
Ursul din Sire\el
Iane, vameş de Tg. Tro_lll§_
Paladie, mare vameş
şi vistiemic
Gavril Cocri, părcălab şi
vameş de Cămpulung
Leondari, vameş şi
mare vameş

Ostapie, vameş
Enache, vameş de Focşani
Dragan, vameş
de Cămpulung
Statie, vameş de Focşani

grec

3 mai 1 633
1

septembrie 1 63231 august 1633

www.cimec.ro

Ibidem, loc. cit..
Gh. Ghibănescu, op. cit. , 1, partea a 11-a, p.
Catalogul, 11, p. 45, 63, 74, 1 88, 224;
DRH, A, XIX, p. 69, 70, 555, 556;
XXII, p. 286; XXIII , nr. 56, p. 59.

1 56;

Volum in manuscris la Institutul de Istorie.

Ibidem.
DRH, XXI, nr. 7.

Ibidem, XX, nr. 309, p. 397-399;
XXIII, nr. 388, p. 435.
Ibidem, nr. 1 90, p. 247, 248.
Ibidem.
Ibidem, nr. 415, p. 520. 521 .
DRH, A , XXIII, nr. 192, p. 228.
Ibidem, nr. 235, p. 280.
Ibidem, nr. 243, f:!· 287.
Hurmuzaki, XV2, p. 1016, 1017.
DRH, A, XXIII, nr. 420._p. 483.
DRH, nr. 512, p. 566 .
1. Antonovici, Documente bârlMiene, 11, p. 5-7;
N. Stoicescu, Dicfionar, p. 422, 423.
Hurmuzaki, XV2, p. 1047.
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Catalogul, 11, p. 284, 286, 332, 4 1 1 ;
Suplimentul, 1 , p . 225.
Al. Gonta, op. cit , p . 1 89.
Supliment, 1, p. 202, nr. 604.
Hurmuzaki, XV2, p. 1060, 1061.

Ibidem, 1, p. 202, nr. 604.

Ul
...,
Ul

1

99.

Simion Şerbescul, vameş
Tudori, fost vameş

roman

101.
102.

Iachim (lchin)
Tudosie, vameş de Gala�

roman
roman

103.
104.

Pană. vl!măşel
Profir, mare vameş

roman
grec

105.

Statie, mare vameş

grec

1 100.

106.
107.
1 08.
1 09.
1 1 0.
111.
1 12.
1 13.
1 14.
1 1 5.
1 16 .
1 1 7.
1 1 8.

1 19.

?

grec
Manea, vameş de Focsani
grec
Dumitraşco,
vam�_de Focşani
grec
Patraşco
grec
Cristea
roman
Dragan, vameş
de campulung
probabi roman
Nechita, vameş;
probabil marele vameş
probabil grec
Dona, fost vameş
de Cemău�
probabil roman
Tudor Cricul,
fost mare vameş
Mera, vameş de Focşani
!lrec
roman
Pavel, vameş de Trotuş
roman
Toader Ungureanul,
ttransilvl!nean)
vameş de Focşani
grec
Ioan Gelepul
grec
Ursachie, fost mare vameş,
vameş, mare vameş

Neculai. vameş

1

1

roman

10 octombrie 1641
16 ianuarie 1641 ,
18 martie 1654
10 octombrie 1641
7 iulie 1 64 1 , 1 9 august 1647,
28 octombrie 1645,
1 1 iulie 1670,
22 ianuarie 1675, 6 iunie 1677
1644
25 apriie 1644 , 22 august
1644 , 25 aprilie 1645, ca fost
mare vames la 26 iunie 1669
1 8 septembrie 1644 ,
27 martie 1645; 1646
20 iunie 1646
20 iunie 1646
1648

30 martie 1648
1650

Hurmuzaki, XV2, e- 1080, 1 08 1 .
Ibidem, doc. cii., nr. 603; Catalogul, III, p . 35.
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Ibidem, loc. cit.

P. Mihail, op. cit. , p. 45, 47.

Catalogul, 11, p. 348.
AV. Sava, Doc. Upuşnei, p. 63, 67, 68;
Catalogul, 11, p. 349.
Catalogul, 11, p. 349, 352, 375.

Ibidem, p, 370.
Ibidem, loc. cit.

Catalogul, 11, p. 392.
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B.P. Haşdeu, Archiva istorici, p. 242.

1 O aprilie 1650

Catalogul, 11, p. 41 1 .
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Hurmuzachi, XV2, p. 1 1 83.
Miron Costin, Opere, p. 518.

15 mai 1 656
26 februarie 1659,
(15 februarie 16608 octombrie 1 660),
22 ianuarie 1662,
12 martie 1 662,
5 august 1665
20 apritie 1657

n

Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, VIII, p. 297.
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1 8 mai 1655
23 noiembrie 1655
1656
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Ibidem, III, P- 48, 49.
Ibidem, p. 54.

Şt. Meteş, Emigrf11i romAneşti, ed. a 11-a, 1 977.

Ibidem, p. 62.

Gh. Ghibanescu, op. cit , III, partea 1;
C. Andreescu. C. Stoide, op. cit.;
1. Antonovici, op_ cit , III, p. 200, 201;
Catalogul, III, p. 1 77, 272.

Catalogul, III, p. 74.

-

1 20.
121
122.
123.
124.
1 25.
1 26.
1 27.

128.
129.
1 30.
131.
1 32.
1 33.
1 34.
1 35.
1 36.

1 37.
1 38.
1 39.
140.
141.
142.

llea, vameş

Condrea, vameş

de Cernauti
Saulea

lacomachi

roman
grec

grec

grec

Ureche, mare vameş

romăn

Temelie, vameş de Trotuş
şi fost vameş

român

Miron , fost vameş

Iorga (Gheorghe)

Periu

Condrea

Iane Catacatul

Chiriţj Păun, mare vameş
Mihai Văteşti,
vameş de Câmpulung
Zane

român

grec

român
grec
grec

român
român

15 august 1656
16 aug ust 1656 ,
9 decembrie 1659
26 lebruarie 1659
17 iunie 1 660
8 şi 25 iulie 1660
1 3 noiembrie 1660
1661

T. Bălan�. cit.;p. 32.
T. Bălan, Documente bucovinene, III, p. 32;
C. Andreescu, C. Stoide, Slefiiniti Luou, P. 82.

15 mai 1662, 5 aprilie 1 674,
15 :ii 29 iulie 1669;
13 octombrie 1 662,
8 ianuarie 1663, 6 aprilie
1663, dupa 6 aprilie 1663,
17 noiembrie 1664, 6 mai
1667, 9 noiembrie 1672,
5 aprilie 1674
17 iulie 1662
9 octombrie 1 662
28 februarie 1661
1 noiembrie 1 663
1 664-1665

Catalogul, III, p. 1 85. 201 , 206, 213, 241, 242,
317, 391 , 393, 460, 489; Supliment, 1, p. 259.

arec
grec

1665
25 aprilie 1665,
1 O mai-25 iulie 1 669
român
6 octombrie 1 667
Andrei, vames de Fălciu
(1666- 1 672), ianuarie-mai
grec
Păun, vameş şi
1666 , ianuarie 1668, 26 iunie
mare vameş
1669, 28 iunie 1669, 29 iulie
1669, 25 iunie 1670, 1
septembrie 167 1 , 1 noiembrie
167 1 , 1 august 1672
21 noiembrie 1670
român
Andrei, vameş de Galaij
1 o septembrie 1671
român
Lupuşor
29 noiembrie 1672
român
Gheorghe Tuluc
31 ianuarie 1673
grec
Cristea, vameş de Suceava
1 martie 1673
român
Chiriac Sturza
lprobabH roman
6 mai 1676
Chiriac, �ost vameş
Cristea (Cirstea), fratele lui
Duca-vodă, mare vameş
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T. Codrescu, Uricariul, voi. X, P. 230-232.
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Si.iDiimentul, l, o. 277.

III, p. 284, 381 , 382, 388, 415, 442,
443, 446, 456, 457; Suplimentul, l, p. 278.

Catalogul,

P. Mihail ,®.
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cit., p. 70, 7 1 .

ii III,P. 444.
Cataiiiul,
lbidem,p. 456.
Sucesva:P, 340.
Cataloaul, III, p: 468.
Catalogul, IV, p. 33.
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143.
144.

Chirila, mare vameş
Stati, vameş de Hotin

român
grec

20 ianuarie 1681
11 martie 1674

145.

român

14 mai 1677

146.

Dumitru!, vameşul mănăstirii
•Trei Ierarhi
•
Aslan

Ibidem, p. 142.
N. Iorga, Documente româneşti
din archivele Bistritei, 1:!· 26.
Ibidem, p. 60.

1680

Ibidem, p. 1 33.

147.

Tudor, vameş de Gala�

grec sau
armean
român

4 şi 30 noiembrie 1682

148.

GhiorghiJă, vameş
de CâmputunQ
Frangole, mare vameş

român

1685

român
grec

19 septembrie 1688

1 52.
1 53.
154.
1 55.
156.

Coste (Constanli"l),
mare vaiTM!Ş_
lacomache Sevasta,
fost mare vameş
lacomi, vameş
Nichita, vametde �.
Adam
Constandin, mare vameş
Ţene

8 februarie 1686, 23 şi 30 mai
1689, 8 februarie 168629 iulie 1687, 29 iuie 1689
8 februarie 1686, 23 mai 1686

Ibidem, p. 180, 1 8 1 ;
P . Mihail, op. cit., p. 47, 83, 84.
N. Iorga, op. cit., p. 52, 53.

1 57.
1 58.
1 59.

Gâlci
Pana, fost vameş la Focşani
Necula, vameş de Falciu

160.
161.
162.
163.
164.

Andronic, vameş de Fălciu
Dumitru, mare vameş
Savastru. vameş de Foeşani
Giani, biv vameş
Cârstea, vameş

165.

Toma Babaler

149.
1 50.
151.

grec

15 octombrie 1688
17 noiembrie 1689
25 iunie 1690
25 iunie 1690
grec
6 februarie, 12 februarie
şi 1 martie 1691
26 mai 1691
grec
român
26 mai 1691
grec
25 februarie 1692 şi
1 septembrie 1693
25 februarie 1692
arec
român
5 iulie 1692
1 8 septembrie 1695
grec
18 septembrie 1695
grec
grec
20 iJiie 1695, 20 septembrie
1695, 1 3 iunie 1697
roman
8 martie 1696
- --- L_ -

g_rec
român
român
român
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Catalogul, IV, p. 223, 230, 246.
Ibidem, p. 223, 230.
Ibidem, p. 261 .
Ibidem, p. 262.
Ibidem, p. 275, 276.
Ibidem, p. 283.
Ibidem, loc. cit.
Ibidem, p. 295, 296, 298.
Ibidem, p. 307, 308.
Ibidem, loc. cit.

Gh. GhibănesaJ, 1, op. cit., IV,
partea a 11-a, p. 7 10.

Ibidem, loc. cit.
Cata_logul, IV, p. 332.

Gh. Ghibanescu,_� cit., III, p. 149, 150.

Ibidem, loc. cit.
Catalogul, IV, p. 384;

Gh. Ghibanescu, op. cit. , VIII, p. 1 50, 151 , 1 53.
Supliment, 1, p. 327.
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Vameşii se bucurau de apreciere deosebita din partea locuitorilor Moldovei.
Astfel, vameşii semnează, mai ales in secolul al X V I I-lea, un numar foarte mare de
zapise de vânzare-cumparare, intlirind prin semnatura lor autenticitatea actelor
respective. Poate cea mai frumoasa apreciere a vameşilor din acea perioada este un
documen� din 26 iunie 1 669, "cartea marilor boieri prin care se intlireşte prietenului lor
Păun, vameşul cel mare, satele Uşureşti şi Bâr11ideni"7� Existau şi vameşi care aveau un
comportament necorespunzator. Astfel. fratele lui Gheorghe Duca nu acorda respectul
cuvenit negustorilor din laşi 75 De asemenea, in anul 1 695. Duca voda porunceşte in
doua rânduri, dovada recidivei. lui Cârstea vameş ,.sa nu mai umble bătând oamenii şi
slugile boierilor sau pe feciorii de boieri şi să nu mai ia elite 4 stupi de prisaca"76
Datorită dregătoriei pe care o exercitau, vameşii aveau un anumit nivel de
cultură. Ei trebuiau să cunoască unele operaţi i aritmetice petru calcularea nivelului
taxelor vamale. Unele dintre aceste operaţii necesitau calcule compl icate şi putem
presupune că măcar o parte dintre ei flcuseră o şcoala. Era absolut necesar să cunoasca
scrisul şi cititul ca să elibereze chitanţele de vama, să citească diferitele privi legii,
salvconducte şi scutiri, ca şi diferitele porunci date de domnul ţ!irii.
Nu mai puţin important este faptu l că mulţi vameşi cunoşteau situaţia economică
a diferitelor ţllri şi popoare şi aveau cunoştinţe variate şi profunde de civil izaţie străină.

HAUTS DIGNITAIRES DE LA MOLDAVIE PENDANT LE
MOYEN-ÂGE. LES DOUANIERS (XIV-XVIIE SIECLES)
Resume

Le sujet pourrait paraitre ă premiere vue d' une importance secondaire. Ma is. au
contrire. comme je le disais, il a une importance ă part. Cet etude est d ' a i l leurs, la
premiere tentative 'de traîter ce sujet dans l ' h istoriographie roumaine.
L 'etude a ete real isee conformement aux sources documenta ires ct narat ives
publ iees j usqu'â cette date. Apres une sommaire bibl iographie du probleme, passe en
revue dans les premieres pages, on fait une analyse de l 'evolution des douaniers et
d'autres hauts dignitaires qui assuraient le fonctionnement du systheme douanier
pendant la periode dejâ mentionnee.On y signale les possibil ites concretes dans lesquelles les douaniers pratiquaient
leurs pn!rogatives, les grandes richesses q u ' i ls ont accumule sur des voies diverses en
leur assurant un prestige remarquable. L'etude surprend le phenomene de penetration
des douaniers (â leur origine des grands commen;:ants) dans la classe de la noblesse
autochtone. en occupant des hautes dignite, semblables ă celles de douanier, ou en
achetant des importantes proprietes fonc ieres.
On y surprend leur d iversite ethnique et le proces d'assimi lation de ceux-ci dans
la masse de la population autochtone. Finalement. un tableau des douaniers de cette
epoque synthetise les informations en se rapportant ă plus de 1 65 douaniers.
7�

7'

7"

AV San. /Jocumemele /.cipuşnei. p .

1 1 4. 1 1 5 .

Bucureşti. 1 982. Editie critică de G. Ştrcmpcl. p. 1 93.
voi. IV. P- 384. doc. nr. 1 743: Gh. Ghibăncscu. Surete ş i i=voade. voi. V I I I . p. 1 50.
1 5 1 . doc. nr. CX X I .

1. Ncculcc.

/.e/Opiseţu/ ( cirii .Holdowi.

Catalogul.
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TREI SCRISORI ADRESATE
PROFESORULUI ION ANDRIEŞESCV
de Gheorghe Dumitroaia
Ne-a vizitat, nu cu mult timp in urma, colecţionarul lustin Zegrea din Bucureşti,
care ne-a oferit spre achiziţionare câteva scrisori şi fotografii din arhiva fostului
profesor universitar Ion Andrieşescu ( 1 888- 1 944) 1 , reputat preistorician şi director al
Muzeului National de Antichitl!ţi din capitala tarii.
Recuperate dintr-un lot mai mare de carti şi manuscrise, ajunse - se pare
întâmplător - intr-unul dintre anticariatele bucureştene, epistolele prezentate in cele ce
urmeaza dovedesc, încă odată, bunele relaţii existente intre fondatorul arheologiei preistorice
din România şi o parte din intelectualitatea satelor din anii interbelici, din rândul căreia au
făcut parte şi învl'\ţătorii Dumitru Atudorei din Hândreşti, în fostul judet Roman (azi în
componenţa com. Oţeleni, jud. laşi) şi M ihai Cojocaru din Dobreni, jud. Neamţ.
Î n condiţiile în care până la această dată nu sunt cunoscute, pe larg, aspectele
legate de începuturile investigatiilor arheologice din judeţul Nemi1t de astăzi, pentru
care preotul Constantin Matasă2 este considerat cel mai adesea unicul deschiz1\tor de
drumuri din domeniu, publ icarea unor scrisori necunoscute. mărturii sau materiale
inedite este binevenită. întrucât contribuie la obtinerea unui tablou cât mai ctlprinzător
asupra istoricului cercetărilor arheologice din zonă.
Primul dintre da:;călii susmenţionaţi, director al şcolii primare din Hândreşti, a
făcut pm1e dintr-un grup de intelectuali apropiaţi profesorului de istorie Constantin
Dascălu3 din Roman, acesta din. urmă participant la cercetarile de la Cucuteni din anii
1 909- 1 9 1 O . Luând exemplul profesoru lui romaşcan, care avea studi i şi experienţă în
specialitate, şi consultând lucrările istoricilor Al. Odobescu, A.D. Xenopol, N.
Densuşianu, V Pârvan şi alţii, D. Atudorei fonnula, in 1 927, unele consideratii asupra
istoriei poporului român, la a cărei cunoaştere cerea sprij inul invl!ţătorilor şi preoţilor de
la sate, propunând chiar o metodologie a cercetarilor de teren, pe care o redam aproape
in intregime in cele ce urmeazl!4 :
" . . . Este o datorie impusa de conştiinţa de neam, pe linga dragostea pentru
natura şi ştiinţa, ca orice român sa cerceteze colţul de pământ pe care sta şi-şi duce traiul
1

Un port ret

al acestei personalităţi vezi l a : D. Berciu. Ion Andrieşescu şi conceptia lmci=anlă in
isloriograjia românească, î n Sym Thrac. VI. Piatra Nemnţ, 1 988. p. 7- 1 3.
Gh. Dumitronia. In memorianr Conslanlin Malasă. BMA. X. Piatra-Neam!. 200 1 .
l lcouomu. Conlribulii la isi oricui cercr:lărilor de la Cucu/eni. in Cucweni aujourll 'lmi, BMA.
Il.

.. Cronica

Pinlru-Nciiml. 1 996. p. 1 65-200.
Romanului... nr. I l . 1 9::!7. p. 366-372.
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Gheorghe Dumitroaia

spre a descoperi urmele celor mai vechi civilizaţii, aducându-le la cunoştinţa celor
pregătiţi pentru aceasta. ( . . . )
Această datorie vine în primul rând preoţilor şi învliţlitorilor, mai ales
învăţătorilor care în excursii le şcolare pot cerceta orice colţ din jurul satelor lor.
Către ei indrept aceste rânduri cu intentia de a le trezi dragostea pentru aceste
cercetări, cât şi a-i scuti intrucâtva de dibuiala inerentă oricăui om ce nu-i pregătit
pentru un anume lucru, dar de la care se cere a-1 slivârşi.
Cercetati legendele locuitorilor de astăzi despre " urieşii pământului ", despre
comori găsite, despre cetăţi de la Ştefan Vodă, căci sătenii noştri pun pe socoteala
acestui erou toate urmele de viaţă veche şi nouă.
Observaţi şi cercetati dealurile mai ridicate în special înălţimile lor; o surpătură de
deal, fundul unei văi, mpturile fl\cute de ape pe coastele dealurilor; săpăturile mai adânc
fl\cute pentru nevoi casnice, clici în toate puteţi descoperi mărturia acestor aşezări. În
arăturile de primăvară plugul scoate de cele mai multe ori la iveală cioburi de oală, câte o
monedă, bucăţi din argilă arsă ori alte lucruri. Pe islazuri, unde plugul nu a tras brazdă
observaţi ţlirâna adusă din fund la suprafaţă de către cârtiţe ori şobolanii de câmp, clici mai
totdeauna aceşti săpători subterani aduc ceva din micile resturi de vase ori argilă arsă, din
vălătucii vechilor locuinţe preistorice. Un deal, pentru a intra în presupunerile dvs., trebuie
sli îndeplinească cam aceste condiţiuni: 1 . să tie mai ridicat ca înălţimile din jur; 2. să aibă
un orizont de vedere cât mai larg; 3. să tie în apropiere (dacă nu alături) de o apă; 4. să
aibă în spate un platou bun pentru agricultură; 5. să poată ti lesne apărat.
La mai toate aceste dealuri veţi vedea în partea dinspre apă valuri de pământ iar
inapoi pe platou o movilă ori două sau urme de şanţuri. Amintiţi-vă că pe timpuri apa
era mult mai abundentă şi că pe mai toate văile adânci de azi, în aşa-zisele "căldări
marine sarmatice" , era apă. Un deal în aşa condiţiuni are închis în pământul lui urme
preistorice. Î n locurile ce v-ar da asemenea mă11uri i, o statiune preistorică, veţi face
săpături pentru a vă convinge de materialul ce conţine. Totdeauna ceramica pictată şi
obiectele mai interesante din punct de vedere ştiinţific le veţi găsi la adâncime (2.50-3
m). Odată ce v-aţi făcut convingerea că sunteţi în adevăr în o statiune preistorică
anunţaţi Prefectura de judeţ, oficial, şi pe d-1 C. Dascălu, directorul liceului din Roman,
care e singurul în partea locului ce a flicut studii de arheologie preistorica în ţară şi in
străinătate, deci competinte şi în măsură a se pronunţa asupra valorii ştiinţifice şi
istorice a descoperirii dvs. La această anunţare vă obligă Legea Naturalizării Solului şi
Legea Monumentelor Istorice.
Veţi lua măsuri ca profanii sli nu scormonească pământul zicând eli umblă după
" , căci se poate să vă distrugă cel mai interesant material. Locurile acestea, din
comoară
"
moment ce prezintă importanţă istorică, pot ti la cererea Comisiunii Monumentelor
expropiate şi declarate monumente istorice. Săpături întinse şi profunde nu puteţi face
decât cu autorizaţia Comisiunii Monumentelor Istorice, şi care nu dă atari autorizaţii
decât la oamenii cu studii şi practică în această direcţiune.
Odată descoperită o statiune, în jurul ei veţi mai găsi şi altele, căci satele vechilor
preistorici nu se găseau niciodată izolate. O casă preistorică are dimensiuni de
aproximativ 2/2 m şi este îngrămădită la un loc cu altele, ca într-un oraş. Pe deasupra se
văd cu uşurinţă sfărâmăturile de vălătuci arşi, roşii ori mai negricioşi şi ici acolo câte un
ciob de vas. După aceste observaţii m-am condus c�nd am descoperit cele cinci staţiuni
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preistorice din epoca de piatră (neolitică) din jurul satului Hândreşti, staţiuni ce au fost
cercetate şi identificate în ziua de 28/9/ 1 927 de o comisiune in frunte cu d-1 dr. 1 .
Andrieşescu, profesor de arheologie preistorică la Universitatea d i n Bucureşti ş i
directorul Muzeului Naţional d e Antichităţi. Procedând in felul arătat mai sus fiecare
învăţător sau preot are putinţa a se mândri că a contribuit in măsura puterii sale la
reconstituirea " Preistoriei Daciei", atât de necesară pentru dovedirea continuitatii şi
existenţei unei civilizaţii, multora superioară, a strămoşilor noştri. dând totodată
material îndestulător pentru ca straduintele istoricilor noştri să fie incununate de succes,
iar lucrările existente sa fie bazate pe material real şi necontestabil. cele existente
nefiind suficiente şi nici indeajuns de documentate. Ştiu că in şcoala normală, seminarii,
ba şi in licee, nu se vorbeşte la programă de un curs de arheologie preistorică (D-1 prof.
Andrieşescu a promis că va interveni pentru a se prevedea un asemenea curs sau cel
puţin a câtorva conferinţe anuale in fiecare şcoală normală şi seminar) . . .
Acum se proiectează infi intarea unui muzeu a l Romanului. Î nzestrarea lui cu
mmerialul necesar va reveni în bună parte preoţilor şi învăţătorilor. M-aş simti foarte
mulţumit dacă fiecare coleg preot şi învăţător, dând atenţie rândurilor de mai sus, va
căuta a contribui cât de puţin la intemeierea lui şi în special a secţiei de bază a oricărui
muzeu: "Secţia preistorică", atât de interesantă din punct de vedere ştiinţific,
descoperind în raza sa de activitate urme preistorice care să ne furnizeze material
îndestulător şi interesant.
Mai nu există judeţ în ţara noastră care să întreacă pe Romanul nostru in urme
istorice şi preistorice. Valorificarea acestor urme depinde de zelul ce dumneavoastră
veti depune. Şi care ar ti acela care s-ar da în lături de la o preocupare pe cât de
frumoasă şi nobilă, pe atât de ştiinţifică şi naţională?
Sufletul "apostolilor satelor" care totdeauna n-a rămas refi·actar şti inţei, va şti a
răspunde şi la această chemare ce l i se face in interesul lor şi a patriei mame"
În ceea ce priveşte contribuţia invătătorului Mihai Cojocaru 5 din Dobreni la
semnalarea unor situri arheologice sau monumente istorice. se poate spune că activitatea
acestuia este la fe l de meritorie. atât prin faptul că devanseaz.'\ cu câţiva ani preocupări le
preotului-arheolog C. Matasă, cât şi pentru că intre M. Cojocaru şi unii corifei ai
arheologiei româneşti a existat o legătură strânsă, care în ultimă instanţă s-a răsfrînt
asupra cunoaşterii trecutului judeţului Neamt. Nu lipsit de importanţă este faptul că M.
Cojocaru intenţiona să infi inteze în satul său un muzeu, iar o prestigioasă revistă din
Piatra-Neamţ6 i-a publ icat un articol referitor la descoperirile din judeţul Neamt, care
poate ti considerat una din primele contribuţii pe această temă din spaţiul mentionat.
'

Fost in\'ii\i'll or i n satul natnl. u lterior In Şconla de /\pl icatie din Piatra-Neamt şi inspector şcolar 
pentru put i n timp - al jullet u l u i Neam]. M. Cojocilru s-a remarcat printre contempora n i i

s ă i p r i n pasiunea nmni l"estillă rată de arheologia. istoria şi lolclorul zonei. pe care le-a
populariza!

prin

nu meroase

Didactice şi Apostolul.

articole

publ icate

in

revistele

Petrodai"CI.

Preocupciri

La scurt timp după moartea Sil. in luptele pentru e l i bcmrca

Basarabiei. M. David - G h i ndăoan i a publ icat un medalion A lihai Cojocaru in Apostolul.

V I I I . 1 942. p. 1 1 - 1 3 .

rvL Cojocaru. Perspectil·ele arheologiei preistorice in judetul Neam/. in
P i atra-Neam]. 1 934. p. 1 09- 1 1 1 .
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Redăm ma1 JOS continutul scrisorilor adresate de către cei doi învătători
profesorului 1. Andrieşescu, din care reies unele aspecte evocate mai sus.

Stimate Domnule Profesor.
Am primit scrisoarea domniei voa.1·tre, cum şi cartea despre V. Pârvan. Vti
mulţumesc mult, atât pentru carte cât şi penlru cele scrise. Numai domnia voastrci
aţi mai rcima.1· din acei ce ineci dau cuvenita imporlan{ci acestor preocupciri. ccici
ceilalţi de pe aici par a ignora cu iotul ace.\'/ .mi de ştiinţei .. co.\·tisitoare şi de multe
ori neproduc.:/ ivei "
Nu-mi pierd insci cw·cţjul şi pe cât nevoile mti /a.wi. acţiune:. ccilllând a interesa
şi pe alţii 1i1 ac:easlci ramurei. Vei trimit un nunuir din .. Cronica Romanului " singura
revi.\'lci mai humi de pe k1 noi, in care am scris al doilea articol: .. Staţiuni preistorice "
lntere.mnl de ştiut e cei ici colea, a prins ideea. Colegi preoţi şi invă(cilori mi-cm
comunicat aflarea şi a altor sta(iuni in acest )ude(, 1i1 afară de cele arci/ale de mine in
.1·chi(a raportului ce \'-am trimi.1·.
Poate că voi.fi defolos, cât de cât, şi cu asta. Se poate inlâmpla ca la varci să wi
tramporta(i şi domnia I'Oa.Jtră aici, la noi, pentru completarea preistoriei noastre. Si
este o datorie pentru orice român ce se simte in stare a duce mai departe, ceea ce
regretal/// Pâtwm plănuise şi in parte realizase.
M-am bucurat \'ăzând că la primci1•arci o sti mei pot ocupa mai liber de acea.1·tci
ranwrci de activitate extraşcolarti. Dar, pentru ca sti pol plecafărci grijci o .\·ci .fie ne1•oie
de o detaşare a mea şi punere la dispoziţia domniei \'oa.\·tre, ori a Comisiunii
Monumente/ar I.Jiorice. Altfel. concediul ar da loc la neplticeri. ca nefiind pre1•cizut in
nici un articol a/ legii noastre şi apoi ar .fi unicul ca motivare. Cum aceastci ocupa(ie
voi incepe-o in mai. e uşor de obţinut şi simplu c:aformalitciţi.
Domnia \'oastrci 1•eţi cere aceasta in mod c?ficial, la minister, şi socot cei totul l'a
fi
aşa
cum
trebuie. Cât priveşte de vre-o subven{ie. ,.ti rug pe domnia l'oastrci a cll ·ea
.
grijci: iar in ca: când 1111 s-ar putea obţine nimic. imi va ajunge şi mul{tllllirea
.l'llfleteascci. cei cunjhst ele un mic:fâlo.\· la o treabci mare.
7
O .fi'wnuasci staţiune am gcisit in trecere ccitre Tg. Frumos, pe dealul Buznea
A culu .�-a tciiat la poalele dealului u mieei şosea şi s-au scu.1· oase :le cerb, melci, o vatrci
şi alte vase de lut. .�fărâmate. Nimeni 1111 le-a dat alen{ia cuveni/ci. Pe deal, unde pare a
jijosl ,·entrul aşezcirii, sunt nenumcirale cioburi pictate şi multci piatrci sfărâmatci.
Fratele meu, directorul şcolii primare din Cuza- Vodei, jud. Roman, mi-a
comunicat gcisirea unei alte staţiuni la cota 358, pe dealul Barccl, in punctul
7

s

Pentru accaslfl sl<�liunc. situată .. La S i l i şte/Dupn Grădini". redescoperit;\ peste <�ni. vezi C. M ihai .

.·lşe:ările cllcllleniene ele la Giw�(!eşti şi ll11:nea in :oua Jcirg11 Fr11mos. in /Janllbills. V I 
V I I . 1 972- 1 973. p. 1 1 - 1 3 ; C. M i hai. D. lloghian. Complex11l cllclllenian ele cult ele.Koperit
'" /Ju:ne" (or. Tg. N·m11os), Jueletul laşi. in lilem..lntiq. I X-X 1. 1 98S. p. 429-452.

Punct situat pc ll."''itoriul actualului sat Volintireşti. com. Al. 1. Cuza. in care s-au găsit matcriah:
hallstallicne: et: V. Chirica. M. Tanasachi. NA 1.

1. 1 984.
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1/ârloape/e, CII mnrerial asemănător celui din Hândreşti. La Movileni, cola 316, sunt
douri movile foarte frumoase cu un mare orizont9 De câte ori mă uit intr-acolo pare
câ-mi spune cineva C(i aco/o-i ceva de valoare. La primăvară cred că o să o pot vedea.
La nord de Roman e.�te un sat Tiimăşeni 10 Oare n-o fi in legătură cu Tamasidava din
.. Getica ", harta Il? Dealurile şi poziţia locului dau de bănuit.
Dacă ve(i avea timp, vă rog să imi comunicaţi cum cred:ţi mai nimerit a aranja
libertatea mea de a mă putea ocupa la primcivarci de noi investi; :aţii şi dacă fac bine ori
nu in.\·istând pe /ângci colegi şi cunoscuţi, a se ocupa CII descoperirile de noi staţiuni. De
alţfid. P.S. episc:opul Lucian a dat ordin preoţilor a anunţa pe P.S. de aflarea· vre11nei
noi st at iuni. Revizorul şcolar şi c11 ceilalţi a11 uitat de atunci.
Mul(lllllilldu-wi ineci odatti pentr11 cartea trimisci şi cele scrise, rcimân al domniei
l'oastre devota/,
D11mitru Atudorei
2

Domnule profesor,
Vei trimit darea de seamă tts11pra staţiilor preistorice din acest judeţ. Prea am
ti11ârzictl. Vei rog sci mă iertaţi. Voisem să vă trimit schiţe numeroase a ceramicii găsite,
dar, din nefericire, n-am putut, pentr11 că pictoriţa care imi promisese să-mi lucreze
de.�enele a binevoit să n11 se mai ţină de c11vânt.
D11pci cum veţi vedea din darea de .�eamci, cea mai mare parte a j11deţului ineci
1111 e c:ercetalci. Voi face tot posibilul ca in \"ara viitoare, am sci stau aca.wi. sci cercetez
sat CII sat ,\'ă vti com11nic toate informaţiile despre preistoria Neamţului. Staţi11nea de la
Ca/11-lapa 1 1 e in pericol: trebuie săpaui numaidecât. Nu poate veni d-1 VI. D11mitresc11
in vac:anţa Paştelor?
Primcivara mia care a venit, in condiţi11ni aşa defericite, mă face şi pe mine sci
mei gândesc să intreprind aici la Dobreni1 2 săpături sistematice. Îmi ajutci la scipat
.,

Cl!n:et:-.ri u l lerioarl! di:ctuate de N. Zaharia: C f. N. Zaharia. M . l1etrescu-Dimbovi1a. Em.
Zaharia . .-lşe:ciri elin Moldol·a. /Je la paleolitic fJCÎIILi in secolul al .\'1 '111-lea.
Bucure�t i . 1 970. p. 29 1 .
l'rimde dl!scoperiri de pl! teritoriul satul u i au fost cercetati! mull mai târziu: vezi V Ursnchi.
Cerceuirile arheologice de la Tcimcişeni-.. Silişte ",jud Neam(, in prl!zentul volum.
1 1 M . Cojocaru. op. cit, p. I I I ; R. V t1 lpe. Cercetciri arheologice recente in tinutul Neam{ului, in
;1/.1'/l (193./-1 935). 1 936, p. 39-43: ldcm. Lesfouilles de Calu. in Dacia, VII-V I I I . ( 1 9371 9-tO). 1 94 1 . p. 1 3-67: C. Matasil. Cercetciri din preistoriajude(ului Neamţ, i n 11CA41, 97.
1 9-tO. p. 27: Şt. Cucoş. Stipciturile arheologice din jude{ul Neamţ, în MemAntiq. IV-V

( 1 972- 1 973 ). p. 303.

Semnalări asupra acestei staliuni. situată pc ..Dealul Măt:lhuia" vezi la VI. Dumitrcscu. l.a
cronologia delia eera mica dipinta de/I 'Europe Orientale, în Ephemeris Dacorqmana. 1 V.
1 926- 1 927. p. 260: M. Cojocaru. op. cii. , p. I I I : C. Matasă. op. cit p. 3 1 . 32. In 1 938 s-a
di:ctuat aici un sondaj de clltrc VI. Dumitrescu (C. Mntasll. op. cit . . p. 3 1 ) . sllpilturi mai
ampl&: Jiind inceput�: de-abia in anul 1 998 (Gh. Dumitroaia. E. Ursu, O. Cotoi, D. Nicola.
.•

Staţiunea Căşăria-. . Dealul Mătălwia ", com. Dobreni. jud. .\'eamţ,

1 998. Vaslui. 1 999.

p. 2S. 26).
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elevii mei de la şcoală. Vă rog, dacă vă stă in putinţă, Împrumutaţi-mi .. Dacia I V ' ' s-o
citesc şi eu. Tata vă trimite multe salutări. A cum e pensionar, dar intinereşte.
Vă salut,
Mihai Cojocaru
1 7. 03. 1934
P.S. Confirmaţi vă rog primirea.

La aceasta scrisoare a fost ataşata urmatoarea:
n
Dare tie .�etmui as11prtt sltt(illltilor preistorice t/111 Jtule(lll Neum( .

Trecutul preistoric aljudeţului Neamţ e necunoscut. Pânâ asltizi, in tot cuprinsul
acestui pitoresc judeţ 1111 s-au făcut cercetâri sistematice ti vreuneia din numeroasele
staţiuni identificate până acum. aşa cum s-au făcut la Fedeleşeni 14, in judeţul Roman.
.
.
. 1
16 şt. Ra"daşem
· 1 7. m JUlte{u
· IS. Rugmoasa
sau 1a Draguşem
1 Baw.
"
Toate cercetările şi il?formaţiile despre preistoria acestui judeţ se rezzmui la o vizită
a d-lui prof /. Andrieşescu, făC1tlă la două-trei staţiuni in toamna anului 1930. şi câteva
investigaţii pe teren a unui elev al d-sale şi a unui diletant. autorul acestei dtiri de seanui.
Dupli indicaţiile d-lui profe.wr Andrieşescu, am cercetat o sumă de localiUiţi cu
nume .. suspecte " - Grădişti, CeUiţui, Horodişti, Jidovine - şi rezultatele au intrecut
aştepttirile. Staţiunile preistorice sunt mai numeroase decât se btinuia, iar acolo unde,
(inând seama de toponimie, nu sunt, se găsesc movile de diferite mărimi, care se poate
.wi.fie tumului sau intăriri barbare mai noi.
Rezultatele de mai jos privesc numai centml judeţului şi valea Bi.�triţei de la
Piatra-Neamţ pâmi la Buhuşi. În părţile de nord şi răstirit ale judefului, exi.�tenţa
sta(iunilor preistorice e czmoscutti numai din mtirturii, iar cercetâri de identificare a
acestora incti nu s-au făcut pâmi astăzi.
18
19
/. Staţiunea "Mcittilwia " tiin com. Dobreui, se afhi la sud de satul Malzt , pe
un promontoriu. A fost vizitată de câtre d-1 profesor 1. Andrieşescu. În urma acestei
•

� ,,

După această .. Dan: de seamă'' a li.Jst intocmit articolul citat din ALPR. care este mai restrâns.
/\şczarc cucutcniană in care au li.Jst ll\cutc cercetări de 1. 1\ndricşcscu: veti bihliogralia la D.
Monah. Şt. Cucoş. :lşe=cirile culturii Cucuteni din Uomânia. l <1ş i . 1 91!5. p. 95.
" Este \ orha de st<l(iunca Cucutcni B de pc .. Cetă(uia" care fi1ce p<1rtc dintre primdc ohiective
eneolitke cercetate in anii '30 ai secolului trecut. CI: VI. Dumitrcscu. Une nouvelle
station ,; cr!ramique peinte clan.1· le :\'ord-Ouest de la Moldavie, in Dacia. I I I-IV ( 1 9271 932). 1 933, p. 1 1 5 - 1 49 .
1 " l l ortc ns ia Dumitrcscu. La station pn!historique de Ruginoasa. in Dacia. I I I-IV ( 1 927- 1 932),
1 933, p. 56-87. În anul 200 1 au fost reluate cercetările de către Magda Mantu.
1 7 Aşezare cunoscută incll de la sfârşitul secolului al X IX-lea, când Gr. Bu\ureanu intreprinde un
sondaj. Majoritatea materialului din staliunc a l(lst publ icat de V. Ciurca (vezi. de
exemplu, Natura, XX, 1 93 1 , p. 6-8).
• s Vc1.i nota 1 2.
.
19 Fostul s<1t Mnlu. situat vis-i1-vis de Căşăria şi .. Dealul Mălllhuia .. li1cc parte azi din S<lttll
Dobrcni.
1�
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vr:rte şi a unei com1micdri a D-lui D. A ilincci/0, d-1 asiste/11 univ. VI. Dumitrescu a
inscris-o in harta s/aţiunilor cu ceramică pictată din lucrarea el-sale .. La cronologia
delia c:eramica dipin,ta deii 'Europe Orientale " Întinderea acestei staţiuni este de circa
2 112 ha. Este orientată spre nord-est, spre lunea şi valea râului Cracău.
Stratul de cultură de aici are grosimea de 2,20 m. E aşezat pe un strat de pietriş,
depuneri sarmatice, gros de 1,50 m sub care e stratul de loess (urmează o schită a
stratigrafiei surprinse in malul surpat al statiunii; n.n).
Inventarul obiectelor gcisite În aceastci secţiune e următorul:
Vârfuri de suliţă şi de săgeţi, ra.wire de cremene. percutoare. pietre de râşni(ci
de piatrci durei, cristalizată.
Obiecte de os şlejirite.
Vase mari. urne, lucrate rudimentar. in care se găseşte cenuşci şi nir:fiwi de
.l'llli(e. iar alălllri de ele holuri. ceşti. c:upe lucrate cu ingrijire şi adeseori pictate.
in stratul superior de cu/turci al staţiunii se gci.�eşte ceramicci picta/ci
monucromci, lucra/ci artistic şi orna/ci cu spirale degenerate, meandre, dar mai ales cu
intretciieri de linii şi zig-zag-uri. in stratul il?ferior .�e ajlci ceramicci picta/ci policromci şi
l'(fSe din pastci cenuşie cu inciziuni şi patinate. cu decora(ia .. dinte de lup " Deosebit de
ceramica picta/ci .1·e mai gci.1·esc. in amândouci stratele de cultuni, .fi'agmente de vase
patinate. cu exteriorul alh şi lucios, cu dungi trcml'l'er.wle şi c:u .\·triuri verticale şi
orizonlale. numeroase ceşti. cupe, va.1·e cu gciuri circulare şi cu inciziuni rolllnde ri1 şirag.
La un loc cu ceramica se gcisesc jirsaiole mari, pânci la un decimetru În diametru
şi mici .. druge " din pastă cenuşie. Figurinele sunt numeroase şi vcrriate. Reproduc in
general chipuri omeneşti, toate femei, şi diferite animale: oi vite cornute mari, porci. S-a
mai descoperit izolat un obiect de piatrci În formei de trunchi de piramidei cu dungi in
relief in urma unei case, iar la un sondaj În stratul superior de cultură s-a gcisit o vatră
circularci de lut bătut. aşa cum fac ţciNincile noastre in timpul verii.
2. StCI(imleCI " Cetll(11ia "2 1 ele ICI Bmleştii-PreciJiei (azi com. Bodeşti; 11 .11.), se
gciseşte la est de satul Dohreni, pe dealul Holm. in valea rciului Cracciu, departe de
siC/( iunea de pe !vlcitcihuia, la circa 5 km. A fost vciztrtci de d-1 A ndrieşe.1·cu cu ocazia
1·izitei aminlite. Toate obiec·tele de piatrci şi silex sunt intocmai cu cele de pe
.. Mtitcilwia " Datori/ci unui sondaj .făcut am găsit .fi"agmente ceramice pictate cu
culoare neagrci in zig-zag-uri şi linii intretăiate şi vase din pas/ci cenuşie, excizate, cu
orncmlen/c: spiralir.·e. Afarci de acestea sunt .fi'agmenle de ceşti din pas/ci neagrci.
patinate. lucrate cu incizii transver.wle corecte, de la .firmi pânci la gura vasului. S-au
gcisit urme de case lucrate din pari şi nuiele. cer la câmp, pe care s-a bcitut chirpic. Si
aceasta este aşi!Zlrlci lângci strcivechiul drum care venea pe 1•alea Cracciului şi de acolo
ieşea la 1-/angu. pentm a rcispunde tocmai in Transill'ania.

���

Lsll! wrba dl! cunoscutul serii lor. istoric �i proli:sor uni versitar Dumitru 1\ l ma�. cari! a li.Jsl văr
cu tvl ilmi Cojocaru.

Esli! vorba de cunoscuta sla)iune . .Frumuşiea··. situ at<1 in sllinga niu l u i Cracflu. pc Ll!rilnri u l

sat u l u i Bodeştii d e Jos ( C . Matasă. Frumuşica. village prehistorique ci ceramique peime

dans la .1 /o/dm·ie du Nord. Uounumie. Bucureşti. 1 946 ) .
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" Ftiutâ11ele Doamuei '012 tie Iti Traitm. col11lllltl Zll11eşti. aşezatli la
ve.vt de satul Tmian, pe un podiş separat de dealurile dimprejur prin dolf(i şanţuri
adânci pe care oamenii de azi le-au tramjormat in drumuri. E aşezată la 2 km de r.:alea
femtti Bar.:ău-f'iatra-Neamţ şi de o altei staţiune preistoricii, cea de la Calu-lapa.
Întinderea e de circa trei hectare. În partea de răsărit a staţiunii sunt urmele unui
cimitir recent. În malul sudic năruit se disting, ca şi la Dobreni, două straie de
civilizatie. În stratul superior abundă urmele de case ingrădite din pari şi nuiele şi
ceramică picta/ci monocromci cu orname111e negre lineare in zig-zag şi meandrice.
ahituri de vasele mari, urne care ,\'1/llt lucrate rudimentar şi arse rău. S-a găsit
intâmplcitor 1111 fi'agment de vas tip ...fhtc·tieni ", L'll decora(ii monocrome in zig-zag.
Stratul it!ferior e bogat in ceramicii, bine pcistratii, din pasui cenuşie c·u ornamentul
dinte de lup incizat şi urme asemămitoare ca tehnicci celor din stratul superior. Sunt
apoi vase nepictate, in amândouci stratele. cu .forme elegante şi mriate, de toate
mcirimile. Nu lipsesc obiectele de os, .NI găsit un corn de hizon, .wipciligi şi rasoire de
cremene. topoare şi percutoare de piatrci. râşnite. .figurine de lut ars. Grosimea
amhelor straie de cultură e aproape de trei metri.
01-:.
-1. Sta{imtetl " ltltJŞIIIWiu/'
tli11 Stilul Gltillleşti, L'OIII 811/tilleşti (azi comuna
llârgliuani; 11.11.). E aşezată intr-o minwwtci pozitie strategicci. la sud de sat, pe promontoriu/
CII malurile abrupte şi legat de dealul dinspre .md primr-u şa, oriel7/atci .\pre l'a/ea Moldo1 ·ei
0 0� 1
.yi a Siretului. La est are un alt platou. numit .. Necleia
şi-1111 deal .. .Jidm·i11a '" Supra/it{a
sta{iunii este de cirm 1 lw şijunuitate. Din cauzei ni platoul e r.:ultimt. stratul superior de
cultul'{i e �.-·omplet distrus. Se gcisesc in arcilllră ji·agmellle �.-·ercm1ice llt�.-·rate mdimentar şi
jiirci picturci, obiecte de pia/l'{i, percutoare, topoare şijit.wiole.
H
5. Sttl(iulletl ,.Mtigurti " tlill cm11. Borleşti. Se gciseşte intre două dealuri la
\'est de .mt, aşeza/ci intr-o poziţie lipsită de apărare, cu totul deosebită de alte
.\·ta{iuni. Suprcţj"aţa ei e de circa 1 ha. Inventarul se compune din: silexuri - lame,
ra.mire. vârfuri de .�cigeţi; urme de case di.\·truse de incendiu şi ceramicci, ce se
găseşte din belşug: vase mari lucrate cu ingrţjire şi bine ar.\·e, vase mici, n:şti,
horc·cme. ha/uri, cupe din argilli ar.wi, cu .. dreikige 1f.efascuke/ ' ", ./(irci ornamente
pictate. incizate sau in relief
3. Sta(iuu ea

0

00

0

::

Statiunea . .lk<l l u l F;int;ini lor··. a cărei i nwstigarc a inceput in anii '40 ai secolului X X . este de
rdi:rintfl pentru cunoaşterea lilzci A-Il a culturii Cucutcni. Din bogata bibl iogralk
c:-.:istcntfl citrnn: V I . Dumitrcscu. La .\·ta/ion prr!historique de 7i"ttian (dc1J1. de Neam(;
.l loldarie): }imi/les des wuth•.\· 1 936. / 938 el 1 9-10. in /Jacia. I X -X . 1 9-1 5. p. 1 1 - 1 1 4:
l lortcnsia Dumitrcscu şi colah . . .�·amierul li·aian. in SC/ 1 " I I I . 1 952. p. 1 2 1 - 1 3 1! : Ibidem.
i n S( '/ 1 IV 1 -2 . 1 95 .1 . p. 45-66: l lorto.:nsia D u m i t rcscu. Sanlierul arheologk· li-ai1111. in
SC/1 ". V. 3-4. 1 95 -l . p. 399-4 2 5 : lhident. in SC/ 1 ". V I . J t, I IJ55. p. 459-4 7 1! : l lortcnsia
D u m itrc scu. V I . Dumitrcscu. Stipcituril!' de la li-aian .. /Jealul 1- tin tân ilor · · in A latenale
V I . 1 959. p. 1 5 7- 1 75 .
::
Sit arhcolocic nesemnalat d e allcinent î n l itcratunt de specialitah: şi newrilicat in teren.
:� Pentru ac st punct vezi intreaga bihl iogmlie la Şt. Cuco ş. Fa:a Cucutc•ni Il in :mw
•.

2'

�

.mhmrpaticli a Mo/dol'ei, BMA.

"

VI. l,iatrd-Neamt. 1 999.

Dintre mnnermtscle statiuni şi puncte arheologice dl! pl! tl!ritoriul satului Borll!şti. niciuna nu
este locali1.ata p c dl!alul mentionat.
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6. Sta(iunea " Cetti(uia ,,].c, tie 111 Frtmm�·icll, CtJm. T11zlti11. E aşeza/ci in dreapta
.yoselei Tazhiu-Frum oasa. În partea dinspre apus. in malul surpat. se gtise.\·c.fi·agme111e
ceramice nepidate. Cel(ttea este aşezatli pe un promontoriu şi e.vte bine pastra/ti.
:n
7. Staţiunetl " 1/orotli�·tetl " , tiin com. Calu-laptl (azi comuna Piatra Şoimului;
n.n.). Se gtiseşte pe dealul Horodiştea, in dreapltt Bistriţei, la nord de satul /apa şi este
aproape toalci distr11sci. Tot inventarul prei.l'loric se găseşte intr-un strat de loess.
Fragmentele ceramice găsite aici .mnt lucrate cu ingrfjire şi sunt aproape toale pictate.
Se deosebesc: l'a.\'e cu .fond roş11, decorate c11 meandre negre; vase c11 fond roşu,
decorate cu meandre albe; vase cu exteriorul roşu, iar inaulllrll CII fond negru, decora/
cu meandre albe; vase cu .fond alb şi decorale cu meandre negre, atât pe dinăuntru, cât
şi pe dina/ctrli: vase lucrate in pas/li cenuşie cu dungi transversale: vase cu toarte
minu.\·c:ule şi vase omale .. cu b11toni " in reliel vase decorate in reliefcu .. şn11r "
Se deosebesc: apoi topoare de piatNi lucrată şi.figllrine de pc"imânt ar.1·.
ti1 anul / 93 1 un (ciran din .wl//1 /apa a descoperit aici un cazan de hronz28 care
se t!/lci la preotul Vrânceanu de acolo. În cazan s-au găsit şase ceşti şi şase borcane.
ornate cu şnur in relief Ceştile a11 dimemiunile: .fimd11l 4 cm. imil(imea 4 cm, iar
g11ra 7 cm. Borc.:anul e inalt de 13 cm, jimd11l de 6, 5 cm şi are formă hilronconicli.
Cazanul ele aramei, cu un picior este inalt de 87 cm. Are 11n brciu in fimmi de şnur
(nlăturat este dat şi desenul vasului. n.n.).
8. Stll(iullell " BoltJVOllill •.2'� tiin Pilltrti-Neamţ. Se gci.\·e.)·te pe un promontoriu al
ultimei prel11ngiri carpatice, pe ma/111 /Jistri(ei, lângă satul Vcileni. Întinderea ei e de
ârnt 3 ha. A l'i:itat-o cl-mt! pl'l?(esor Andrieşescu. Din ccm:a aluviunilor de pe
Cernegura. staţiunea se găseşte la o adâncine de 2 111. Din puţinele cercelciri care s-au
jiicut, .�la(ilmea pare a .fi din nirsla .fierului, după ceramica ingriiilci, decora/ci in
relie.f.' de dimen.l'ilmi neclmoscl/le in alte staţiuni din j11deţ şi dupci vasele. foarte
.fi·wuoase. gti.l'ite pe teren.
..111
9. Sta(itmett " Bt1tctl Dom1111ei
tli11 Pillfrtt-Netlllt(. Se află la .\'1/d l'eJ;t de oraş,
pe 1111 pmmollloriu inalt de aproape 200 111, intr-o minuna/ti şi clmict"i po:i(ie strategică
preistoricti. Din sondagiile jăc111e t/111 gâsil vase lucrate ingrijit, .făl'l"i pictură, din pastă
cenuşie-galbenă, cuţite şi topoare lucrate din gresie.
/o. Stll(itmett " Cozltt ••" tli11 Pittfrtt-Nemlt{. E aşe:atc"i in pan:ul .. Co:la " .\'1/h

��
:7

l'um:t situm la l imita sudică a judc!ului Neam!. pc malul drept al Tazlflului. ncscmnalat in
l iteratura de specialitate.
V ezi nota I l .
C. Matasfl. op. cii . p. 27. lig. 3!! de la p. 20.

- ' lhidem. p. 24 .

.w

li

.

Din bogata bihl iogra lic rdi:ritoarc la cunoscuta slaliunc mcn1ionăm: C. Matasă. 1. Zamoştcanu.
M. Zamoştcmlll. Sâpcilurile de la l'iatra-Neamt. in .1 /aleriale. V I I . 1 96 1 . p. 3 3 9-34!!: N .
Gostar. Cdci(i dacice elin .1 /o/dol'lt. Bucun:�l i. I <J64.J. p. 9-22 � i i lustral i i k 2 - 3 5 : i\. Buzi l:-1 .
IJe.l'pre n•mmica daco-geticci /ti('I'CIIâ cu roata efe la /JtifL·ct-/Joctii/1/L'i. in .1/eudllliq. I V - V .
I 'J76. p. •JJ - 1 D . 363-36<J: V !'vl ihailcs.:u·Bîrliha . .\ oi cercetliri ctrileologice la IJâtca
/)oanllll'i. in IJou/111('1/le recent c(,•.l'coperite şi il!forma(ii m·lleologice. Bucurc�li. 1 91!4. p.
2 1 şi unu.: M. DrJgoh.:scu. Unele convidem(ii pri1·ind cil ·ili=a( ia gelo-tlclcini pe llctualul
teritoriu al jude/llllli Neam{. in !1/cm..lntilt. X I X. 1 994. Jl. l4 1 -2S9.
N. Gostar. Of'· cit. . p. 23-26 şi i lustral i i lc 37-40.
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pavilionul Cercului gospodine/ar. Nu s-em .făcut deloc scipcituri. În şcmţurile scipate de
ape apar mici.fragmente ceramice.
1 1. Sttl(itmett ., Cetti(llitt '.12 tli11 RllgimJtiStl, clJm. 8lJzie11i-Bt1/ş (actuala comună
Dulceşti; n.n.). Se gciseşte pe un platou de pe terenul comunei Bozieni orienlatci spre nord.
Pallla spre satul Jlci/eni este inclina/ci peste 6(/' Locuitorii din Ruginoa.m au.făclii sondaje
ca sci gci.w:ascci comori. Grosimea stratului de pcimânl vegetal e de circa un metru.
Ceramica e aproape inexislentci. Se observci valuri in cuprinsul s/aţiunii şi la margini.
12. Sttt(itmile tie ltt Tttzltill şi Ţibllctmi. La Tazlciu, in punctul numit
.
.. Coborâş "3J, cm1 gci.\'il un ra.wire şi pcimânl ars amestecat cu pietre, iar la .. Cetciţuia .J�
din c:om. Ţihucani. dupci mcirturiile preotului C. Cojocaru, se gciseşte ceramicci picla/ci
/a.fi!l cu cea de la Dobreni şi Zcineşti.
Mai .wnl o sea11ui de staţiuni preistorice cunoscute numai din mcirlltriile
invci{citorilor din Neamţ necercelale ineci, deci necunoscute, care vor face obiectul unei
alte dciri de sea11ui.
3

Domnule proje.wr,
Când am trec.:ul prin Bucureşti. la 12 mai. am lci.wt vcirului meu (A ilinccii)
ohiec.'le preistorice elin staţiunea de la Dohreni, ca .wi le aducci la dvs.
Dupci cât sulll il?fiJrmcll. el /e-a adus şi 1111 v-a spus penlru ce le-am trimis. Le-mn
trimis pe toate c·a sci le fotograjiaţi, iar dupti aceea ni rog sci mi le lrimite{i, tol prin
A ilinccii. inapoi. Cu obiectele acelea. cu altele pe care le am acasci şi cu c/C·elea c:are
stau rcitcic:ite pe atâtea dealuri. ştiute smt neştiute, midcţjduie.\'c: sci incep un mu:eu
preistoril.: c.·u materiale n11mai din cuprinsul jude(u/ui Neamţ. Pânci acum C/111 material.
C/111 o .mici humi la primciria comunei şi idealul; mai trebuie mijloac.:ele bcineşti care .1·e
\'Or ivi, poate de 11ndeva. La autoritci{ile locale n11 apelez zac/amic:, acum in toiul
alegerilor. cu . . intelectualilci(i " de acestea.
Am primit in zilele Paştelor, o telegramci de la Dvs, prin care-mi cOI?firma{i
primirea dcirii de seamci. Ncidcijd11iesc .wi vei trimit in septembrie o nouci dare de seamci.
Poate cei pe lângti descoperirea altor s/a{iuni preistorice sci vei trimit materiale
ceramice, .fotografii şi chiar detalii de.vpre eventuale scipciluri, de-aici de la Dobreni
sau de la Calu-lapa.
V-am pomenit şi altei datei cei sta(iunea aceea e in pericol; se miruie Ioa/ci. Nu
pule(i ajuta dvs. de la Unil·ersitale t:ercetarea s/a{iunii. cu m{jloac:e bcineşti. cât de
1'

Probabi l dt �o:stc vorba d�.: slaliun�.:a de p�.: .. Dealul Frci(eşti/or " in care s-au găsit un d�o:pozil de
brunzuri şi Ji·agmcntc ccrmnicc. C f. M inollora Ursachi. Depozitul ele obiecte de bron: de
la Uugiuoa.1·a. in Cm11ica. 1. 1 96K. p. 27-34: 1. Vatamanu. Noi date referitoare la depozitul
de hrou:uri ele la Uuginoasa. judetul Neam{. in ,1/em.·lutiq. I X - X I . 1 9K5. p. 4K3-4 K9.

1.J

Sunt semnalate aici aş�.:zări Cw.:ul�o:ni t\ şi din s�.:colclc 1 1 - 1 1 1 . CJ: ŞI. Cucu�. Stiplillwile
arlreologice din jude(ul t\'l'am{. in .1 /em. l uliq. 1. 1 969. p. 4 1 6.

l ·: st�o: \'Orha probabil de .. Cclii\uia Bălu(cni"' ( C . tvhtlasft. op. cit. . p. 36. h nrla
. \ flirt urii cli11

1 977. p. 3'1 )

. . arlrim " m ile11al'li.

nr.

39:

ŞI. Cu�:oş .

in Uti:boh•ni- J 'all'a Albti şi imprejurimile. Piatra-Neam(.
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mici? Când mă duc prinjudeţ mi se intâmphi sii Întâlnesc pe lângci staţiunile preistorice
şi biserici de lemn frumoase in care nu pot pătrunde din cauză că nu am nici o
calitate sci le vizitez. M-am gândit de multe ori, la asemenea necazuri .wi apelez la
dumneavoastră; mai ales că deştepţii de primari nu mă lasci sci implânt hârleţul in
·
boturile de deal. Daţi-mi, vă rog, o autorizaţie .\·crisă de la Comisia Monumente/ar
Istorice. .wi pot cerceta şi vedea orice monument sau loc care are importanţă istoricâ.
Este un lucru uşor pentru dvs. şi un mare ajutor pentru mine. A.vta face mai mult
decât 1111 '!iutor hcinesc:.
Fiindcci mi-a(i promis, wi rog din nou: Împrumutaţi-mi Dacia IV.
Am fost la Bucureşti să dau examen de d[ferenţci de la şcoala norma/ci la liceu.
De-acolo m-au trimis la laşi, unde nu l-am dat. Sper .wi-1 dau la ti1ceputul lui
septembrie, in Bucureşti. De asta am trecut prin Bucureşti.
A ici a inceput VCira. Fragii s-au copt, sunt mulţi, mCii mulţi co-n orice an şi mai
pwjiunaţi! Cireşii sunt Încărcaţi de cireşe rubinii şi albe-gălbui ca chihlimbarul. Acum
e .fhunoasci vila rustica. Dvs. a(i văzut Neamţul când nu mai erau flori, in pragul
loamnei. Sci-1 vedeţi acum . . .
Tata v ei trimite salutciri. salutciri de pensionar.
Nu ştiu nimic despre d-1 VI. Dumitrescu. Îi pot scrie la Universitate?
Aştept cu nerăbdare sci-mi impliniţi rugăminţile.
Vei salut,
3 1. 05. 1 934, Dobreni-Neamţ "
M. CoiocCiru

Din cele expuse mai sus reiese, destul de clar, că atât Dumitru Atudorei, cât şi
M ihai Cojocaru detin calitatea de "pionieri" ai cercetărilor arheologice de suprafata din
zonă, multe din semnalările flicute de aceştia dovedindu-se ulterior de mare importantă
pentru preistoria şi protoistoria României.
Nu este exclus ca o viitoare investigare a documentelor de arhivă şi a
publ icatiilor locale să ne ofere şi alte surprize, la fel de plăcute. care vor trebui
consemnate fliră nici o rezervă într-un mult aşteptat istoric al cercetărilor arheologice.

TROIS LETTRES ADRESSEES AU PROF. ION ANDRIEŞESCU
Resume

On present trois lettres qui ont ete envoyees au repute professeur universitaire Ion
Andrieşescu ( 1 888- 1 944), le fondateur de 1 'archeologie prchistoriquc de la Roumanie par
dcux enseignants passionnes de l'histoire, qui ont agit volontairemenl dans les
depm1ements de Neamt et Roman pendant la periode entre les deux guerres mondiales.
La correspondance a le merit de distinguer la priorite de ces deux intellectuels
dans la decouverte et la signalisation de quelques etablissements archeologiques de
grande importance, qui apres leur recherche sont devenues emblematiques pour la
prehistoire de la Roumanie.
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE
DIN JUDETUL NEAMT (1 997-2001 )
.

.

de Gheorghe Dumitroaia
În intervalul de timp menţionat, cercetarea arheologica de teren (sapaturi
sistematice şi perieghcze) din judeţul Neamt nu a avut amploarea dorita, situaţia
financiara a instituţiei şi a colaboratorilor externi nepermiţând susţinerea acestei
activitati decât in miel măsura. Nu este mai puţin adevarat ca, alături de aceasta, au
existat şi alţi factori, precum: numărul restrâns al arheologilor din muzee,
indisponibilitatea unora dintre colegi faţă de investigaţiile de suprafaţă, alte preocupări
�tiinţifice sau de natură muzcalâ .:te.
Exceptând anul 1 999. când instituţia nu a avut un buget . satisfăcător care să
pe rmită sus!inerca săpMurilor arheologice, finanţarea a fost asigurată in limite modeste,
tic de la b u ge t tie din resurse extrabugetare. in anul 200 1 prim indu-se fonduri
suplimentare (pentru două şantiere) de la M inisterul Culturii şi Cultelor.
Deosebit de importante sunt colaborările (motivate financiar şi ştiinţific) cu
unele i nstituţii special i..:ate din ţarl\ şi străinătate, necesare pentru invest igarea unor
obiective din j udeţ şi din afara acestuia, precum: Institutul de Arheologic din laşi,
Muzeu l National de Istorie a Român iei şi Fundaţia M ileniul I I I din Bucureşti
tpentru săpăturilc de la Poduri-Bacău); M uzeul Carpaţi lor Răsl!riten i din Sfântu
Gheorghe (pentru Pău leni-Harghita); Institutul de Arheologie " Vasile Pârvan " din
Bucureşti (pentru săpăturile de la Costişa); Facultatea de Istorie a Universităţii " Al.
1. Cuza" laşi (pentru sâpăturilc de la Sil iştea); Universitatea " Valachia" din
Târgovişte (cercetările de la Piatra-Neamţ- " Poiana Cireşu lui " ); Universitatea
Durham-Marea Britan ie (pentru i nvestigaţiile din zonele Târgu Neamt şi Moineşti);
cu c<\rc s-au incheiat protocoale privind cercetarea arheologică comună ş i
valorificarea materialelor.
În cele ce urmează vom prezenta succint, în ordinea alfabetica a localităţilor,
rezultatele din ultimii cinci ani, menţionând cercetătorii şi instituţiile implicate, precum şi
bibliografia referitoare la investigaţiile de după 1 997 pânli la zi, având in vedere că intre
timp o parte a săplturilor au fost incluse in volumele sesiunilor de rapoarte arheologice
sau au fost publicate pe larg.
AI!Uuri de cercetările sistematice am inclus o serie de descoperiri intâmplătoare,
aduse la cunoştinţa noastra de către uni i colegi sau locuitori ai judeţului, cărora le
mulţumim călduros pentru atenţia pe care o acordă vestigiilor gl!site în diferite contexte.
.
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Fusaiole de lut ars, de la Bahna.
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Sat Bahna, com. Bahna

În grădina casei locuitorului Constantin C. Donici, situată pe teritoriul fostului sat
Urzici, azi înglobat satului Bahna, s-au găsit mai multe materiale arheologice (o bi lă
frecător şi un fi'agment de topor eneolitice; numeroase fusaiole de lut ars care ar putea
data din secolele I l-VI I d. Hr. i lustrate la fig. 1 şi o monedă din secolul al XVII I-lea). Î n
zona de unde se susţine că au fost culese aceste piese s-ar părea ca există o aşezare din
aceleaşi secole, care urmează a fi verificata.
Materiale aduse la MIPN de catre descoperitor, în anul 200 1 .
2.

Sat Bărcăneşti, com. Cândeşti

Î ntr-un punct neprecizat, situat în dreapta drumului Barcăneşti-Valea lui Ion, s-au
găsit fragmente ceramice corodate şi urme de chirpic, care după pastă pot fi atribuite
eneoliticului.
Perieghez!: C.-E. Ursu (MIPN), 1 998.
3.

Sat Beţeşti, com. Rediu

a) Pe terasa Bistriţei, în spatele şcolii generale din localitate şi la NE de biserică, pe o
suprafaţă de cea. 3 ha de pe Dealul Corhana, au fost culese fragmente ceramice, nuclee cu
desprinderi lamelare şi aşchii de silex, gresie şi chirpic ars, care ar putea aparţine uneia
dintre primele etape ale culturii Cucuteni. La baza terasei, pe care s-au observat
aglomerări de chirpic ce indică prezenta unor complexe de locuire, se găseşte un izvor.
b) La cea. 200 m N de aşezarea precedenta, în punctul " La Vie" , pe aceeaşi terasa a
Bistriţei, s-au observat şase alveolări de o parte şi de alta a unei râpe în formă de "V",
datorate - se pare - celor care au extras lutul pentru constructii, cât şi două cuptoare
(gropi de ardere?) cu pereţii calcinaţi, care ar putea sa fi fost folosite pentru arderea
varului sau a c!ir!imizilor.
Cercetarea de teren - C.-E. Ursu, 1 998.
4.

Sat Borleşti, com. Borleşti

Cu prilejul perieghezei efectuate pe Dealul Runcu, in vederea verificarii
informatiilor existente cu privire la prezenta unor depuneri din epoca bronzului, nu s-au
găsit alte materiale arheologice în afara unui nucleu de silex.
Cercetare de teren: Gh. Dumitroaia (MIPN) şi N. Bolohan (FIUAIC), 200 1 .
5.

Sat Borşeni, com. Războieni

Săpături sistematice efectuate in punctul " La Bulgărie", in ani i 1 997, 2000 şi 200 1 ,
sub conducerea pro f. 1. Mitrea (Colegiul " Ferdinand", Bacău).
În 1 997 s-au săpat S VI şi S VII, in suprafaţă de 500 mp, descoperindu-se noi
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complexe de locuire şi anexe gospodăreşti. Locuinta 10 a fost datată in sec. VI-VII, L l l
a fost datată in sec. 11-111, L l 2 in secolele V-VII, G l şi G2 apartin aşezării din sec. l l- 1 1 1 ,
iar G3 aşezării d i n sec. VI-VII.
in anul 2000 cercetările s-au efectuat atât in sectorul A cât şi în sectorul B al sitului.
in primul sector s-au descoperit locuinţele 13 (din sec. VI-VII) şi 1 4 (atribuită secolelor
sec. 11 1-IV), in sectorul B fiind recuperat partial inventarul unui mormânt de incineratie
(M 1 7) şi in întregime 1 l unui mormânt în urnă (M 1 8) din necropola Sântana de Mureş,
cât şi locuinte din sec. VI-VII (L I B, L2B, L3 B) şi sec. VII/VI I I-IX (L4B).
in 200 1 s-au săpat secţiunile X, XI şi XII, în lungime totală de 3 1 O m, fiecare dintre
acestea având o lătime de 1 ,50 m. Au fost cercetate alte şapte locuinţe, dintre care cinci
(L I 5, 1 6, 1 8, 1 9, 20 şi 21 din sec. V-VII şi L l 7 din sec. 11-111) au fost dezvelite integral.
Au mai fost interceptate un cuptor "în aer liber" şi trei gropi de provizii. Locui11tele din
sec. VI-VII, cu podeaua mai mult sau mai puţin adâncitâ şi cu instalaţii de foc în
interior, contineau îndeosebi ceramicâ, dar şi obiecte de fier şi fusaiole de lut, în L 1 8
fiind glisită o fibulă de tip romano-bizantin, lucrat! din bronz.
Asupra săpâturilor de la Borşeni, efectuate de 1. M itrea (Colegiul " Ferdinand"
Bacâu), E. Ciubotaru (OPCN Neamt) şi R. Butnaru (MIR), exist! referinte în ultimele
două volume de rapoarte 1
6. Sat Căşăria, com. Dobreni

Staţiunea arheolj)gică de pe Dealul Mătâhuia, remarcat! încâ din anii '40 ai
secolului trecut de către unul din primii arheologi amatori din zonâ2 , a fost partial
cercetată in 1 998.
Săpăturile sistematice efectuate au avut scopul de a cunoaşte, in principa·l, nivelul
corespunzător fazei A-B a culturii Cucuteni şi de a compara acest sit cu renumita
statiune de la " Frumuşica"-Bodeşti, cu care se învecinează. Initial, a fost trasată o
secţiune longitudinală de 50/2 m, cu orientrarea aproximativ! pe direcţia N-NE-S-SV,
care a fost ulterior prelungită încă pe atât, lângâ care, in dreptul carourilor 1 8 şi 25 a fost
slipată o casetă de 1 6 x 4 m, pentru cercetarea locuinţelor ivite pe traseul S 1 . Prin
dispunerea şi lungimea secţiunii s-a urmărit interceptarea depunerilor nederanjate şi,
eventual, a şanţului de apârare, care se bănuia că există.
Deşi materialele arheologice atestă toate cele trei faze de dezvoltare a culturii
Cucuteni, stratigrafia e ;te relativ simplă. Sub solul vegetal actual au fost remarcate trei
niveluri: a) o depunere Je circa 0,35 m, de culoare cenuşie şi cu un aspect nisipos, care
conţinea diverse mater 1 ale arheologice (ceramicl!, unelte, resturi de locuinţe) din faza
Cucuteni B şi rare fragmente ceramice Horodiştea-Erbiceni; b) o depunere de culoare
maronie, cu aspect lutos, având grosimea intre 0,30 şi 0,80 m, ce conţinea diverse
materiale arheologice, unele din ele tipice fazei A-B; c) prima depunere antropică, cu
ceramicâ tricromâ şi plastică specifică fazei Cucuteni A, de culoare maronie, nu a fost
surpinsâ pe intreaga suprafaţă a secţiunii şi a casetei cercetate.
1

M it rea , E. Ciubotaru, Gh. D um i troa i a, in CC..t-Campania / 997, Călăraşi 1 998, p. 7-8;
ldem, în CCA-Campania 2(}()(}, Suceava 200 1 , p. 44-45.
: M. Cojocaru, Perspectivele arheo/ogiei preistorice Înjudeţul Neamţ, în ALPR ( 1 933- 1 934),
Piatra-Neamt, 1 934, p. I I I .
1.
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Sistemul defensiv a fost surprins la cea. 90 m depărtare de capătul actual al
promontoriu lui, între carouri le 4 1 -46. Cu adânc imea de 3,1 O m la nivelul de călcare
actual şi aproximativ 2,25 m faţă de ultima depunere Cucuteni A-B, şanţul de apărare a
fost astupat, probabil, la inceputul ultimei faze a culturii Cucuteni. Î n umplutura sa s-au
găsit mai multe straturi de pământ de nunaţe şi structuri diferite in care se aflau şi
li·agmente Cucuteni A şi A-B. După observaţiile înregistrate s-ar putea vorbi de două
faze de amenajareiconstrucţie a şanţului defensiv.
Pe suprafata S 1 şi a casetei adiacente au fost investigate parţial resturile a I l
locuinţe de suprafaţă, care corespund celor trei niveluri sus menţionate. Starea
materialului ceramic recoltat in complexele de locuire, precum şi lipsa altor categorii de
obiecte tipice nu permit datarea precisă a tuturor locuinţelor.
Î n afară de investigarea parţială a acestora, au fost cercetate două aglomerări de
chirpic (C 1 şi C2), din care cel puţin una (C2) poate să reprezinte un cuptor.
Cele trei gropi interceptate, săpate in pământul galben până la cea. - 1 ,45 m
adâncime fată de nivelul de călcare actual, au continut materiale ceramice Cucuteni A
şi/sau A-B.
Din stratul de cultură şi complexele investigate au rezultat numeroase materiale
arheologice (ceramică, plastică antropomorfll şi zoomorfll, unelte de piatră şi lut ars),
care permit reconstituirea unor aspecte importante privind acest sit.
Pe lângă materialele tipice culturii Cucuteni, au mai fost descoperite fragmente
ceramice de factură Bodrogkeresztur, Horodiştea-Erbiceni şi, probabil, din perioada
mijlocie a epocii bronzului.
O succint!\ prezentare a fost fllcută in volumul de rapoarte de la Vaslui3
7. Sat Cândeşti, corn. Cândeşti

Cu prilejul perieghezei efectuate in anul 1 998 pe teritoriul satului a fost verificat
punctul Dealul Varniţei (sau al Vărăriilor). consemnat cu mulţi ani in urmă de preotul
Constantin Matasă�
Capătul Dealului Varniţei. unde a fost localizată aşezarea carpică, este foarte
frământat datoritâ alunecărilor şi surpărilor de teren in pârâul Cândeşti. Pe malul
acestuia, pe o suprafată de cea. 1 00 mp, apare foarte mult chirpic şi piatră zguriticată,
iar in ruptura malului se observă urmele unor cuptoare de ars piatra de var care au
funcţionat în epoca modernă. La data perieghezei se vedeau urmele a două complexe de
acest fel, situate la aproximativ 5 m depărtare unul de celălalt, din care unul avea
secţiunea în formă de clopot. Se păstrau suprafeţe şi cantităţi mari din pereţi, piatră
zguriticată şi lemn carbonizat.
Dacă in punctul amintit, notat de noi " Dealul Varniţei 1 " , s-au găsit fragmente
ceramice carpice (sec. 1 1-111 d. Hr) şi din sec. IV, in punctul " Dealul Varniţei 1 1 " , situat la
circa 1 50 m N de primul punct, s-au găsit fragmente ceramice care atestă o locuire
Sântana de Mureş.
Nu lipsit de importanţă este faptul că in perimetrul ambelor aşezări, care însumează
o suprafaţă de cea. 4 ha, s-au găsit fragmente ceramice care datează din sec. I I I-II i.Hr.
Cercetări de teren - Gh. Dumitroaia, C.-E. Ursu, O. Cotoi, D. Nicola (MIPN), 1 998.
1

1

Gh. D um i t roa i a şi colab. in CCA-Campania 1 998, Vaslui, 1 999, p. 25-26.
C. Matasă, Cercelciri din preisloria jude(ului 1\'eam(, în JJCMI, 91, 1940, p. 3 5
.
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8.

Sat Chilia, com. Bârgiuani

La intrarea in sat, in punctul " Rediu", pe terenul proprietate particulară a
profesorului Mihai Mancaş, cu ocazia unor lucrări gospodăreşti, s-au găsit doua topoare
fragmentare de diatomit, care sunt tipice neo-eneoliticului.
Informatii primite de la proprietar in 200 1 .
9.

Sat Costişa, com. Costişa

in anul 200 1 au fost reluate cercetările sistematice in aşezarea epon imă a culturii
Costişa. Săpături le s-au concentrat pe capătul nordic al "Cetăţuii", unde au fost trasate
cinci casete cu dimensiunile de 4 x 4 m, săpate până la aproximativ 0,70 m adâncime.
Din punct de vedere stratigrafic s-a constatat că sub solul vegetal actual, care contine
indeosebi fragmente ceramice din Evul Mediu şi din epoca bronzului, se afla un strat de
pământ negru-cenuşiu de aproximativ 0,30 m grosime. Acesta contine materiale
ceramice din epoca bronzului (Monteoru 1 C2- lb şi Costişa), pietre de râu de
dimensiuni medii, oase de animale şi resturi de chirpic. Prin săparea casetei F s-a
descoperit un schelet aşezat spre stânga, dispus p� directia SE-NV, fllră inventar. Sub
nivelul din bronzul mijlociu s-a găsit un strat castaal;u-gălbui, gros de cea. 0,35 m, ce
apartine culturii Precucuteni, cu foarte mu lte oase de animale, ceramică, chirpic şi
resturile unei vetre. in partea vestică a aşezări i a fost trasată o sectiune de 1 O x 2 m.
Cercetări - A. Popescu şi R. Băjenaru ( tAB).
10. Sat Davideni, com. Ţibucani

Practic ultima campanie de săpături sistematice in cunoscuta statiune datată in
perioada de formare a poporului român, din punctul " La Izvoare - Spieşti", a avut loc in
anul 1 9975, raportul asupra săpăturii din 1 9986 repetând in cea mai mare parte
informati ile oferite cu un an inainte.
Prin săparea ultimelor trei secţiuni (S 82, S 83, S 84), plasate la SE de zona cercetată
in anii precedenti, au fost descoperite ultimele trei locuinte din aşezare şi un adăpost
temporar, toate aparţinând sec. V-V I I .
Informaţii complete despre specificul şi importanta deosebitA a cercetărilor de la
Davideni sunt oferite de prof. 1. M itrea in recenta monografie a statiunii7
I l. Sat Dobreni, com. Dobreni
La NE de localitate, in punctul "Turcina", pe partea dreaptă a pârâului Horaita, pe

terenul locuitorului Ştefan Gh. Vasi liu, se observa urmele unei aşezări cucuteniene,
probabil din faza B. La cercetarea de teren ·s-au remarcat cel putin trei aglomerări de
materiale arheologice, indeosebi chirpic ars, care ar putea indica existenta unor locuinte
de suprafata. Ceramica recoltati provine de la vase mari de provizii lucrate din pastă
grosieră, glllbui-roşiaticll, cât şi din categoria vaselor lucrate din pastă fina, arsa la roşu
�

6

7

1. M itrea, in CCA- Canrpqnia 1997, Calăraşi, 1 998, p. 1 8- 1 9.
1 dem in CCA-Campania 1998, Vaslui, 1 999, p. 3 5-36.
,

ldem,

Comunităţi săteşti la est de Carpaţi in epoca nrigraţiilor. Aşezarea de la Dm·ideni
din secolele V- VIII, BMA 1 X, Piatra-Neamf, 200 1 .
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sau gâlbui-cenuşiu. Din categoria uneltelor au fost recoltate mai multe fragmente de
râşnite de piatrâ, un percutor din piatră de râu, aşchii de silex cenuşiu şi diatomit.
Cercetare de teren - Gh. Dumitroaia şi colab., 1 998.
12. Sat Dochia, com. Girov

a) În campania 1 998 s-a urmărit determinarea fazei initiale de ridicare a movilei
", prin adâncirea S 1 până la pământul steril. Pe baza observaţiilor stratigrafice
Sărătica
"
şi tipologice, aşa-zisa "acropolâ" a impunătoarei aşezări fortificate de la Dochia poate fi
datată la sfârşitul Hallstatt-ului 8
b) in 1 997- 1 998 s-au efectuat s:lpături sistematice " La Perdele" , in locul in care,
anterior. fuseseră semnalate descoperiri din epoca bronzului-cultura Noua şi secolele
1 1 - 1 1 1 d. Hr.
Prin săparea mai multor secţiuni şi casete au fost cercetate 1 4 morminte carpice de
incineratie. situate la adâncimi cuprinse între 0,25-0,78 m, care au avut un inventar
destul de sărac: de obicei, o singură urnă; obiecte de podoabă (mârgele, fibule, cercei,
pandantiv); resturi osteologice ş.a.
in general, rezultatele cercetărilor efectuate de N. Bolohan9 (FIUAIC) nu Fac notă
discordantă cu observaţiile anterioare înregistrate in alte necropole daco-carpice din zonă.
13. Sat Izvoare, com. Dumbrava Roşie

in luna februarie 2000, la limita de SV a cunoscutei staţiuni eneolitice 10, pe terenul
împrejmuit ce aparţine acum SC. PlantaVorel din Piatra-Neamt. cu prilejul efectuării unor
gropi necesare plantării unor arbuşti, a fost identificat un nou mormânt aparţinând culturii
Sântana de Mureş. Recuperat aproape integral de către muncitorii angajaţi pentru
efectuarea gropilor şi. spre final, cu asistenta organelor de poliţie, cel de-al X l i i-lea
mormânt care aparţine necropolei din secolul al IV-Iea 1 1 de la Izvoare a avut un inventar
bogat, constituit din cel puţin I l vase de lut ars, lucrate la roată. Dacâ pozitia aproximativă
a scheletului a putut fi reconstituită, nu există date certe in legâturli cu dispunerea vaselor
in jurul scheletului şi nici infonnatii cu privire la prezenţa altor materiale.
Inventarul mormântului:
a) vas borcan (fig. 3/3) lucrat la roată din pastli poroasli, ce contine mult nisip in
compozitie, arsli la cenuşiu, cu nuante negre. Are fundul drept, neprofilat, corpul
aproximativ bitronconic şi buza evazată (inv. 20.0 1 7 MIPN);
b) vas borcan (tig. 3/4) sferoidal, lucrat la roată din pastă tip ..ciment" cenuşie şi
zgrunturoasă. Are fundul tăiat cu ata şi buza uşor evazatli (inv. 20.0 1 8);
Deşi N. Bolohan, in CC. I Campania / 998, Vaslui, 1 999, p. 38 o situează la "sFârşitul
perioadei mijlocii a celei de-a doua vârste a fierului de la rlislirit de Carpaţi".
,
'' ldem în CCI - Campania / 998, Vaslui, 1 999, p. 37-38; E.-R. Munteanu, N. Bolohan,
Necropola carpică de la Dochia. cam. Girol'; )ud Neamt, in prezentul volum.
111
R. Vulpe, I:I'Oare. Săpălurile din 1 936-1 9-18, Bucureşti, 1 957.
1 1 Pentru cunoaşterea acesteia, pe lângli capitolul corespunzAtor din lucrarea lui R Vulpe,
vezi: M . Alexianu, L. Ellis, /Jale noi a.wpm necropolei Siinlana ele Mureş ele la
l:l'uare - Piatra l\'eam{, in Mem..lllfiq, XV -XVII, 1 987, p. 1 27- 1 49; ldem, /.a tombe
�

/.\' ele ' I:I'Oare. clt!p. de .'\:'eamf. apparlcmallf ci la cu/Jure ele Sântana de Mureş
('en!jachm·, in ..lrh.\ lold, XVIII, 1 995, p. 295-302.
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Ceramica din mormântul nr. XIII (c. Sântana de Mureş) de la Izvoare.
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Fig. 3 - Ceramică din mormântul nr. XIII (c. Sântana de Mureş) de la Izvoare.
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c) vas borcan (fig. 2/6) lucrat la roată din pastă zgrumţuroasă, arsă la negru. Are
fundul drept, foarte uşor profilat, corpul sferoidal şi buza uşor evazată (inv. 20.0 1 9);
d) vas borcan (fig. 2/ 1 ) lucrat la roată din pastă zgrunţuroasă, arsă cenuşie-maronie.
Are fundul drept, corpul inalt şi buza profilată, uşor evazată. A fost restaurat (inv. 20.020);
e) castron bitronconic (fig. 3/2), lucrat la roată dintr-o pastă fină, arsă la cenuşiu, cu
slip de culoare mai închisă. Fundul inelar s-a ros din vechime. Î ntre buză şi diametru!
maxim se găseşte un ornament inelar, in relief (inv. 20.02 1 );
t) vas globular (fig. 2/5), lucrat la roată dintr-o pastă fină, arsă la cenuşiu. Are
fundul plat, puţin profilat, urme de cercuri uşor carenate pe jumătatea superioară şi un
inel profilat sub buză. Recipientul, spart la descoperire, a fost restaurat (inv. 20.022);
g) castron (fig. 2/3) lucrat la roată, dintr-o pastă fină, cenuşie, cu angobă. Are
fundul inelar şi buza evazată. A fost restaurat (inv. 20.023);
h) fragment reprezentând partea inferioară a unui vas de dimensiuni mari (fig. 311 ) ,
cu fundul inelar, cu "coaste" pe partea interioară. Ceramică cenuşie, cu angobă neagr:l
(inv. 20.024);
i) oală (fig. 2/2) cu două torţi in bandă, uşor carenate, lucrată la roată dintr-o pastă
fină, arsă la cenuşiu. Are fundul drept, foarte puţin profilat şi două " inele" in relief la
baza gâtului şi deasupra tortitelor. O mică parte din buza ruptă - la descoperire - a fost
restaurată (inv. 20.025);
j) pahar tronconic (fig. 2/4) cu fundul drept şi buza uşor carenată, lucrat dintr-o
pastă fină, cenuşie. Î n interior are mici .,coaste" (inv. 20.026);
k) vas borcan (fig. 3/5), de mici dimensiuni, lucrat dintr-o pastă grosiera. teţuită relativ
bine. Are fundul drept şi treimea superioara lipsă. A fost restaurat parţial (inv. 20.027).
Toate aceste piese au analogii apropiate in cadrul vaselor descoperite anterior in
mormintele din statiune şi necropolele din vecinătate.
Pe parcursul asistentei de specialitate acordate de E. Ciubotaru şi Gh. Dumitroaia,
in vederea eliberării terenului de sarcina istorică, nu au fost înregistrate situaţii
deosebite referitoare la nivelurile eneolitice.
1 4. Sat Lunea, com. Vânători-Neamt

Î n perioada 1 997- 1 999 nu s-au efectuat săpături sistematice in staţiunea arheologică
din " Poiana Slatinei "1 2•
Î n anul 2000, in baza protocolului incheiat cu Universitatea din Durham, au
inceput o serie de investigaţii cu caracter interdisciplinar, care au ca obiectiv o mai
bună cunoaştere a depunerilor rezultate din activitatea de exploatare a sursei de apă
sărată din acest loc, cât şi rel iefarea legăturilor care au existat intre comunităţile de
aici şi cele atlate la distanţă. Au fost fllc ute prospectiuni magnetometrice şi s-au
recoltat probe de materiale in vederea anal izelor de laborator, a căror prime rezultate
au fost publicate parţia i D
1=

u

Din bilbliografia existentă menţionăm: G h . Dumitroaia, Depunerile neo-eneolilice de la
/.unea şi Oglin=i. jud. Neam{, in MemA/1/iq, X I X, 1 994, p. 7-8 1 ; ldem. Comunilăfi

preislorice din Nord-Estul României. de la cul111ra Cltcllleni până in bron=lll
mijlociu, BA IA V I I, Piatra-Neamţ, 2000.
J. Chapman, D. Monah, Gh. Dumitroaia, H. Armstrong, A. Milord, M. Francis, The
exploilalion of sali i11 1he prehi.vloty of Mo/dal'ia, Romania, in ..lrchaeological
Reporls, Durham, 1 999/2000, p. 1 0-20.
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În anul 200 1 , s-a trasat o noul\ sectiune, de 24 x 2 m, in zona 8 a staţiunii, in scopul
depistări i depunerilor din sectorul nelmpădurit. Din cauza lipsei forţei de munca şi a
timpului netavorabil. SX a tost săpată până la cea. - O, 70 m.
La investigaţiile din anii 2000-200 1 au participat şi colegii D. Nicola şi C.
Preoteasa.
1 5. Sat Mărgineni, corn. Mărgineni

o distanţă de aproximativ 2 km de sat, in punctul " Pârvoaia-Cânechişte" , pe
terenul cetăţeanului Vebcr A lexandru, cu prilejul săpării unei gropi pentru cartofi, la
aclâncimea de aproximativ - 0,80 m, s-au găsit resturi de lipitură arsă din pereţii de
nuiele ai unei vechi locuinte şi fragmente de oase de animale. Ţinând cont de prezenta
celor câtorva fragmente ceramice (din care unul cenuşiu şi alte trei roşii-cărl\mizii) se
parc el\ ar fi vorba de urmele unei aşezări daco-carpice (sec. 1 1-1 1 1).
lntormatii: Al. Veber din Piatra-Neamţ, 200 1 .
La

16. Sat Moldoveni, corn. Moldoveni

a) Din puncte neprecizate, de pe teritoriul satului, provin câteva piese foarte
importante. care se păstrează in colecţia bisericii din localitate (preot Florin Ţuscanu).
Este vorba de un vas zoomorf (fig. 4/3), care după pastă este de factură eneolitică, un
topor de silex (fig. 4/2) şi o măciucă-sceptru de grano-diorit, ultimele aparţinând
perioadei de tranzitie la epoca bronzului.
b) Î n grădina locuitorului Rusu Valerian. situată la marginea satului, pe pa11ea
dreaptă a drumului ce duce spre Hociungi. a tost depistată o aşezare aparţinând culturii
Cucuteni A. S-a recoltat o mare cantitate de ceramic!i (unele fragmente cu pictură
tricroml\), chirpic din fostele locuinţe, un topor de piatră şi o statuetă antropomorfll
masculinl\ (fig. 4/ 1 ).
Colegul R. Butnaru (MIR), care ne-a transmis informaţiile, menţionează existenţa
unui fragment ceramic hallstattian şi ceramică daco-carpic!i (sec. 1 1 - 1 1 1 d. Hr.).
Semnalare datorată proprietarului terenului, 2000.
17. Sat Negreşti, corn. Dobreni

a) Î n punctul " Iazuri" , pe panta uşor v!ilurită cu expunere S-V şi pe un mic platou
din apropierea iazuri lor care au aparţinut fostei ferme zootehnice din localitate s-au găsit
ccramidl brun-cenuşie, poroasă, lucrată cu mâna, care pare a data din epoca bronzului
(Noua?) şi ceramică cenuşie, lucrată la roată, din sec. 1 1 - 1 1 1 d. Hr.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia. 1 998.
b) Pe Dealui Slatinci, care este situat intre drumul comunal 1 47 şi pârâul Slatinei,
s-au găsit urme sporadice de chirpic ars (concentrate in două puncte situate la distanta
de cea. 1 00 m depărtare unul de altul) şi fragmente ceramice atipice.
Î n aceeaşi zonl\, de la SE de sat, la confluenta pârâului Slatinei cu pârâul Horaita, in
ruptura malului drept al pârâului Slatinei se observă urme ale unui strat de chirpic ars,
iar în stânga aceluiaşi pârâu, in punctul "Grădina Curţii" se găsesc fragmente ceramice
(vase-sac cu brâie continue sau alveolate dispuse sub buză; o toartă suprainălţată cu
creasta) care aparţin culturii Noua şi fragmente ceramice din sec. 1 1-IV.
Cercetare C.-E. Ursu, 1 997.
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Materiale arheologice de la Moldoveni.
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18. Sat Oglinzi, com. Răuceşti

Prospecţiuni asemănătoare cu cele de la Lunca-"Poiana Slatinei" au fost flicute şi în
"
punctele "Băile Oglinzi şi "La Fântâni\li-Siătior" 1 �
19. Municipiul Piatra-Neamt

"
s-au efectuat săpături sistematice în punctul "Poiana Cireşului ,
acolo unde anterior fuseseră flicute sondaje de către C. Scorpan, V. Căpitanu şi M. Bitiri.
Cercetările conduse de prof. dr. M. Cârciumaru (Univ. "Valachia" din Târgovişte) au dus
la clarificarea situaţiei stratigrafice din acest sit, din care s-a recoltat un bogat inventar litic
şi faunistic, aparţinând depunerilor gravettiene şi aurignaciene 1 5 • În campania 200 1 s-au
găsit o serie de materiale care atestă prezenţa unor comunităţi mai târzii, de sorginte
neolitică, caracteristicile unei dălţi de piatră şi a vasului fragmentar pledând în favoarea
existenţei uneia dintre primele culturi post-paleolitice din zonă.
În anii 1 998 şi

200 1

20. Sat Piatra-Şoimului, com. Piatra-Şoimului

În apropierea staţiunii Horodiştea s-a găsit un denar roman republican (Quintus
Fabius) adus la MIPN de prof. Gh. Ţăbârnac, in 1 997. G.: 3,5 g; D.: 1 8 x 1 6 mm; an
1 02 (cf. R.I.C., 1, p. 326, nr. 322).
Informaţii - D. Mihăilescu (MIPN), 1 998.
21. Sat Rediu, corn. Bâra

În toamna anului 1 999, cu prilejul lucrărilor agricole de toamnă efectuate pe terenul
vechii şcoli din sat, deţinut de locuitorul Iancu Baciu, a fost găsit întâmplător un tezaur
de monede medievale târzii, compus din 1 50 de piese de argint. Pe locul descoperirii,
situat la cea. 200 m vest de biserica ortodoxă, s-au găsit resturi din două vase de
ceramică (puşculite?), din care s-au recuperat mai multe fragmente.
Cele 1 53 de monede, in greutate de 3,470 kg, recuperate prin bunăvoinţa preotului
Marin Temea şi cu ajutorul poliţiei, au fost restaurate, conservate şi inventariate de clitre
M I PN (inv. nr. 3485 F-3637 F), care a achiziţionat intregul lot de la familia Ghercll.
Tezaurul se compune din monede ale I RG- Austria (un kreutzer emis de Leopold al
I l-lea; taleri emişi de Francisc 1 in 1 760 şi 1 763; taleri emişi de Maria Tereza in 1 760 1 buc . 1 763 - 2 buc., 1 765 - 4 buc., 1 767 - 3 buc.; duca ţi de argint Ragusa ( 1 756,
1 768, 1 772, 1 773) şi 1 34 de monede turceşti: guruşi şi altmâslâci de la Mustafa al I I I
lea ( 1 757- 1 774) şi Abdul-Hamid 1 ( 1 774- 1 789).
Preluarea pieselor şi cercetarea de teren au fost asigurate de către colegul D.
M ihlli lescuiC•
.

1� Ibidem, op. dt.
" M. Cârciumaru şi colab., în CC./- Campania / 998, Vaslui. 1 999, p. 87-89.
1 " Pentru cunoaşterea condiţiilor de descoperire şi a ,.avatarurilor" generate de acest teL,ur
vezi: ,.Realitatea NeamţeanA", nr. 1 200, 1 5- 1 6 ianuarie 2000, p. 4-5; .,Monitorul de
Roman", an V, nr. 1 1 (425 ), 1 5 ianuarie 2000, p. 1 şi 1 6 ; " Monitorul de Neamţ", an
V, l 9 1 ( 1 603 ), 1 5 august 2000, p. 8 A .
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22. Municipiul Roman

În anii 1 998-2000 au avut loc săpături sistematice in incinta Episcopiei Romanului,
unde s-au urmărit depistarea construcţiei din sec. XIV (despre a cărei existenţă sunt
date documentare) şi supravegherea lucrărilor de restaurare la biserica episcopală
actuală şi Casa "Veniamin Costachi"
Deşi săpăturile nu au atins suprafeţe mari, s-au surprins nivelul de c:\lcare din
timpul construirii turnului de la intrare, stratigratia respectivei zone, 25 de morminte
medievale, diverse materiale şi resturi de ziduri ce apartin unor construcţii care nu au
putut ti datate deocamdată 1 7
S:lpături de salvare V. Ursachi (MIR).
23. Sat Săbăoani, corn. Săbăoani

În anii 1 997- 1 998 şi 200 1 au continuat cercetările arheologice sistematice in
punctul " La Izvoare" sau " La Islaz" .
Mai întâi s-a săpat o secţiune in partea de sud a necropolei Sântana de Mureş,
descoperindu-se patru gropi medievale, un bordei şi două cuptoare din aceeaşi epocă,
trei morminte de inhumaţie din sec. IV (din care unul reinhumat sau deranjat) şi o
groapă din sec. 1 1-1 1 1 18•
In 1 998 s-au trasat secţiuni de control in vederea cunoşterii limitelor cimitirului din
sec. IV, descoperindu-se materiale şi diverse complexe din sec. 11-111, VI-VII şi Evul
Mediu. Doua conducte de aducţiune a apei şi o vatră aparţin Evului Mediu. un bordei
sec. 11-1 1 1 şi un altul sec. VI-VI I 1 9
În 200 1 , pentru delimitarea aşezări lor din partea de sud a staţiunii arheologice au
rost trasate trei casete care însumează o suprafaţă de 1 08 mp., in zonele unde au fost
surprinse patru locuinţe adâncitc din sec. VI-VII şi o locuinţă-bordei din sec. 1 1-111.
Complexele din sec. VI-VII aveau câte un "pietrar" pentru încălzit, două din ele având
şi câte un cuptor pentru copt pâine sau pentru gătit. A doua zonă care a fost cercetată, in
scopul delimitării necropolei din sec. IV d. Hr. conţinea numeroase materiale din Evul
Mediu, inclusiv câteva locuinţe adâncite şi cuptoare din aceeaşi epocă, precum şi două
locuinte adâncite din secolele VI-VII. Materialele datate in epoca bronzului şi in
secolele I I- I I I d. Hr. au avut un caracter sporadic.
Cercetări V. Ursachi.
24. Sat Secuieni, corn. Secuieni

a) În apropierea podului de peste pârâul Sârbilor, lângă iaz, in punctul " La
Cantina" , pe o suprafaţă de aproape 2 ha se gasesc fragmente ceramice ce dateaza din
sec. I I-IV (culturile daco-carpică şi Sântana de Mureş).
Din categoria ceramicii cenuşii au fost remarcate fragmente de castroane, străchini,
fructiere, vase de provizii cu buza laUI, invazat!l, iar din categoria ceramicii de culoare
roşie, lucrat:\ tot la roată, au fost evidenţiate fragmente de căni şi castroane.
1 7 V. Ursachi, în CC/- Campa11ia 2000, Suceava, 2oo l p. 208.
IX
ldem. in CC l- Campallill 1 997, calaraşi, 1 998, p. 67.
1 '' ldem. în CCl- Campa11ia 1 998. Vaslui, 1 999, p. 1 0 1 .
,
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S-au cules şi fragmente ceramice provenind de la amfore romane.
Cercetare de teren Gh. Dumitroaia şi C.-E. Ursu, 1 997.
b) Pe Dealul Morii. in punctul l , situat in apropierea pârâului Sârbilor, pe o suprafaţă
de 1 ,5 ha, s-au găsit chirpic şi fragmente ceramice (reprezentând cupe şi vase suport,
unele cu pictură tricromă) Cucuteni A şi ceramică din sec. 1 1-1 1 1 (de culoare cenuşie,
lucrată la roată: căni, oale; roşie, lucrată tot la roată: castroane, fructiere; grosieră, brun
cenuşie. lucrată cu mâna).
Cercetare de teren - Gh. Dumitroaia şi C.-E. Ursu, 1 997.
c) Tot pe Dealul Morii, in punctul I l , la cea. 1 km. NV de punctul Dealul Morii 1, la
intretăierea drumului dinspre Unceşti cu drumul Secuieni-Butnăreşti, in apropierea
podului de peste Pârâul Morii, se găseşte o aşezare cucuteniană cu o suprafaţă de cea. 1 ,
5 ha. Materialul arheologic se atlă indeosebi pe botul dealului, l a o adâncime de
aproximativ 0,75 m. În afară de chirpicul unor locuinte s-au cules fragmente ceramice
(roşii-cenuşii in spărtura, cu calcar, reprezentând forme apropiate fazei Cucuteni A),
silex cenuşiu (o lamă şi un nucleu) şi un fragment de râşniţă.
Periegheză - Gh. Dumitroaia şi C.-E. Ursu, 1 997.
25. Sat Siliştea, com. Români

Săpături le sistematice efectuate in anii 2000-200 1 pe "Cetăţuia" de la Siliştea au o
importantă deosebită pentru cunoaşterea bronzului mij lociu din Moldova. Pe baza
cercetarilor din cele două campanii 20 pot fi consemnate următoarele concluzii:
a) aşezarea a fost apărată de un şanţ defensiv, cu o adâncime de peste 3 m şi val;
b) in interiorul aşezării au existat locuinţe de suprafaţă şi vetre, la a căror amenajare
s-a folosit şi gresia existentă pe inălţime. in apropierea cărora s-au găsit fragmente
ceramice, unelte de piatră şi os;
c) pe suprafaţa cercetată au fost surprinse câteva complexe in situ care ar putea fi
datorate unor ritualuri de fundare;
d) au fost identificate trei obiecte de podoabă din cupru (Noppenringe);
e) motivele decorative şi tehnica realizării olăriei sunt specifice culturii Costişa şi
primelor faze ale culturii Monteoru.
Cercetari conduse de N. Bolohan, la care au participat studenti ai FIUAIC laşi.
26. Sat Traian, com. Săbăoani

Săpaturi sistematice efectuate de colega Domnita Hordila (MIR) in punctul " La
Izvoare" , pe vechea vatră a satului Berindeşti. Au fost epuizate secţiunile XI şi X I I şi o
casetă, cercetându-se o locuinta (L 1 4) de la sfârşitul sec. XIV şi inceputul sec. XV şi o
groapa menajera in care s-a gasit o monedă datată in 1 5992 1 •

�"

��

Bolohan, E.R. Munteanu, Gh. Dumitroaia, in CCA-Campania 2000, Suceava, 200 1 , p.
229 şi pl. 6 1 ; N . Bolohan, E.R. Munteanu, in Cultura Costişa în contextul epocii
bron=ului din România (coord. V. Cavruc şi Gh. Dumitroaia), Piatra-Neamt, 200 1 , p.
44-45 şi pl. 5, 6. 37-42.
D. Hordilă. in CCA- Campania 1998, Vaslui, 1 999, p. 1 23.
N.
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27. Sat Valea Seacă, com. Bălţăteşti

Pe Dealul Ciritei, situat la cea. 250 m SV de biserica veche a satului, pe o suprafaţă
de cea. 1 1 2 ha s-au cules fragmente ccramice eneolitice şi chirpic ars care atestă o
locuire cucuteniană.
Periegheză: C.-E. Ursu, 1 998.
28. Sat Văratec, com. Agapia

Pe Dealul Filioru, care reprezintă un pinten montan împădurit cu altitudinea de 6 1 O
m, situat la nord de sat, în apropierea pârâului Zimbrişor, se găsesc urme ale unei locuiri
sporadice ce datează, cu probabilitate, din bronzul timpuriu. Statiunea impresioneaza
prin înălţimea deosebită a dealului pe care se gaseşte, ce-i conferă condiţii de apărare şi
o bună vizibilitate asupra terenului din jur.
Din ceramica culeasă se remarcă două fragmente cu decor tip Be:,;enslrich.
Perieghez11 - Gh. Dumitroaia, 1 998.
29. Sat Vânători-Neamţ, com. Vânători-Neamt

Î n grădina locuitorului Mihai Urzicll s-a gllsit un triplu gros emis de Sigismund al
I I I-lea Vassa in anul 1 590, pentru Polonia. Are următoarele caracteristici: Ag.; D.: 22
mm; G.: 2, 1 g.
Informaţii - D. M ihăilescu, 200 1 .
30. Sat Vlădiceni, com. Bârgăuani

a) Î n anul 1 998 MIPN a achizitionat o monedă romană de la cetaţeanul Florin
Bostan din Budeşti-Făurei, care a gllsit această piesă in punctul " La Cânechişte
de la Antoninus Pius, cu urmatoarele
VIădiceni" Este vorba de un denar .
caracterisitici : Ag.; G.: 2,82 g; D.: 1 8 mm (Cf. R.I.C., III, p. 33, nr. 64, ani i 1 40- 1 43;
H ill, p. 1 86, nr. 339, anul 1 4 1 ).
b) Pe " Bâtcă" s-a găsit alt denar roman
, de la Antoninus Pius. Semnalare
Gh. M ihăilă, 1 998.
Nu lipsit de importanţă este faptul că in aceste două puncte se găsesc aşezări daco
carpice (vezi săpăturile efectuate de M. Alexianu), iar pe teritoriuzl satului au mr.i fost
semnalate descoperiri de monede romane22 •
3 1 . Sat Zăneşti, com. Zăneşti

În vatra satului, in faţa casei locuitorului Constantin Grigore, cu prilejul săpării
şantului pentru conducta de apă, s-au găsit resturi ale unor schelete umane care fac parte,
probabil, dintr-o necropolă din Evul Mediu târziu, eventual inceputul Epocii Moderne.
După mărturiile unuia dintre muncitorii care au săpat şanţul reiese ca ar fi vorba de
două morminte, gllsite la adânc imea de aproximativ 1 ,50 m, din care s-au scos la
suprafaţă doar o parte din oase şi fragmente din lemnul coşciugelor.
Verificare de teren: C.-E. Ursu, 1 997.
2:

V

Mihllilescu-Bîrliba,

Descoperiri de monede antice şi bi=antine

1 970, p. 577-578.
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În intervalul de timp menţionat, specialiştii muzeelor de istorie din Piatra-Neamţ (Gh.
Dumitroaia, C. Preoteasa) şi Roman (V. Ursachi) au participat la efectuarea săpăturilor
arheologice de la Poduri şi împrejurimi23 , Brad2�(jud. Bacău), Şoimeni-Păuleni25(jud.
Harghita) şi Răchiteni2c'(jud laşi), aducând contribuţii importante la investigarea siturilor şi
îmbogăţirea patrimoniului muzeal.
Este evident că descoperirile prezentate mai sus aduc o contribuţie importantă la
cunoaşterea, din punct de vedere arheologic, a teritoriului est-carpatic, toate acestea
urmând a fi valorificate în întregime prin publicare şi expoziţii.

LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DU
DEPARTEMENT DE NEAMŢ (1997-2001)
R�sum�

Dans !'interval de temps mentionne, ont ete faites des recherches de surface, des
foui lles systhematiqucs et on a enregistre diverses decouvertes fortuites d'objets, dans
un tres grand nombres de stations et endroits d'interet archeologique, de 3 1 localites du
departement de Neamţ.
Tout de meme, les specialistes de l ' institution ont contribue â la recherche de
quelques sites archeologiques dans d'autres departements, sous leurs prorpre
coordination ou en collaboration.
Meme si les invcstigat ions archeologiques ont ete plus restraintes que
d'habitude, les materiels et les observations enregistrees emenent une contribution
importante â la connaissance du tPrrit"irP. est-carpatique, en general et du
departement de Neamţ en special.

�)

Mor.ah şi colab., î n CCA -Campania 2000, Suceava, 200 1 , p . 1 90- 1 98; J. Chapman şi
col :1b. î n op. cit., p. 1 0-20.
:� V. Ursachi, in CCA-Campania 1 997, Călăraşi, 1 998, p. 8-9; ldem, in CCA-Campania
1998, Vaslui 1 999, p. 1 5; ldem, in CCA-Campania 2000, Suceava, 200 1 , p. 45-46 .
.,
V. Cavruc, D. Buzea, Gh. Dumitroaia, M. Rotea, in CCA- Campania 1 999, Deva, 2000, p.
1 03- 1 04 şi 1 66- 1 68; V. Cavruc, Noi c·ercetări in aşezarea de la Păuleni (1 999-2000).
Raport preliminar, în Angustia, 5, 2000, p. 93- 1 02; V. Cavruc, Gh. Dumitroai a,
D.

,

Descoperirile aparţinând a.rpectului c·ultural Ciomortan de la Păuleni (Campaniile

'" O.

1 999-2000), in Angustia 5, p. 1 3 1 - 1 54.
Hordilă, V. Ursachi, in CCA - Campania 2000, Suceava, 200 1 , p . 202-203 .
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Colocviul
CARPAŢII RĂSĂRITENI ÎN EPOCA BRONZULUI.
COMPLEXUL CULTURAL COSTIŞA-KOMAROV,
Piatra-Neamţ-Miercurea Ciuc, 12-15 septembrie 2001
Definită încă din 1 960, având aşadar o vechime considerabi lă în l iteratura
arheologică românească, cultura Costişa nu s-a bucurat, până în prezent, de un interes
mai mult decât sporadic printre cercetători. Pentru mai bine de trei deceni i cunoştinţele
re feritoare la aceasta s-au rezumat la descoperirile de la Costişa şi Borleşti, precum şi la
unele semnalări - materiale ceramice, în principal - în diferite puncte de pe teritoriul
judeţelor Neamţ, Bacău, laşi, Suceava şi Botoşani. Cercetările întreprinse mai ales în
u ltimul deceniu în staţiuni ca Lunca-" Poiana Slatinei " , Poduri-" Dea lul Ghindaru" ,
Si leştea-,.Pe Cetăţuia", Păuleni-" Dealul Cetăţii " , Costişa-"Cetăţu ia" , au condus la
const<�tarca că rea lităţile culturale din jumătatea de nord a Moldovei la începutul
bronzului mij loc iu sunt mult mai complexe decât s-a considerat iniţial. De asemenea, a
Jcven il evidentă ex istenţa unei legături între aceste man i festări şi ceea ce a fost numit
grupul/cultura Ciomortan din sud-estul Transilvaniei.
Din aceste considerente Complexul Muzeal Judeţean Neamţ şi M uzeul
Carpaţilor Răsăriteni au avut iniţiativa organizării unui colocviu care să ia în discuţie
formele de manifestare ale culturii Costişa, cronologia acesteia şi raporturile genetice şi
cronologice cu celelalte manifestări ale bronzului mij lociu din M oldova, Transilvania şi
Ucraina. Această activitate, organizată cu sprij inul M inisteru lui Culturi i şi Cultelor, s-a
desfăşurat între 11 şi 15 septembrie la Piatra-Neamţ şi M iercurea Ciuc, reunind
participanţi din România, Ucraina şi Republ ica Moldova. După deschiderea ce a avut Joc
în după-amiaza zilei de 12 septembrie, cei prezenţi au participat la vemisarea expoziţiei şi
lansarea catalogului ''Cultura Costişa în contextul epoci i bronzului din România" .
Lucrările prezentate în cadrul colocviului au avut drept subiect descoperirile
Costişa-Komarov d in Mo ll.lova (A. Popescu, R. Băjenaru - Date preliminare privind
cercetările arheologice de la Cos/işa-Cetăţuia, campania 200 1, N . Bolohan, E.R.
Munteanu
Aşe:area culturii Costişa de la Siliştea, cam. Români, jud. Neamţ, V.P.
Batariuc
Descoperirile din bronzul mijlociu de la Mihoveni, jud. Suceava, Gh.
Dumitroaia - Aşezarea bronzului mijlociu de la Lunea-Poiana Slatinei, N . Ursulescu
Observaţii cu privire la ritul şi ritualul.fimerar În cadrul complexului cultural Costişa
Komarov�Bialy Potok, V. Cavruc - Contribuţia noilor cercetări arheologice de la
Păuleni, jud. Harghita la cunoaşterea bron:::ului mijlociu În Carpaţii Răsăriteni) şi din
zonele învecinate (L. Kru�el'n ickaj a Date noi privind .\jarşitul bronzului timpuriu şi
-

-

-

-
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inceplllul bronzului mijlociu in zona subcarpatică a Ucrainei, S. Berezanska Un nou
lip de de.�coperiri in cultura Trzdniec-Komarov, V. Dergacev Consideraţii asupra
culturii Komarov din arealul Prut-Nistru, C. Kacso - Observaţii in legătură cu
il?fluenţele răsăritene din epoca bronzului in regiunea Tisei .�uperioare), fondul cultural
care contribuie la geneza manifestărilor amintite (Gh. Lazarovici
Orizontul cu
ceramică striată de la sfârşitul bronzului timpuriu din Transilvania şi implicaţiile
acestuia asupra cunoaşterii bronzului mijlociu din Carpaţii Ră.�ăriteni, FI. Burtanescu
Despre posibila pre:en1,; a ceramicii şm1rate podolo-volhyniene in epoca bronzului din
nordul Moldovei, B. Niculid, D. Boghian, 1 . Mareş - Date preliminare privind
necropola tumulară din epoca bronzului de la Adâncata, jud Suceava) sau au incercat
-

-

-

-

sil prezinte ansamblul bronzului mijlociu, în care aceastA culturA se integreazA (Al.
Vulpe - Bronzul mijlociu de la esl şi vest de Carpa/ii Rlisărileni, M. Florescu
Comunilăţile tribale din bronzul mijlociu din Moldova - legături şi inlerferen/e, Sz.
Zsolt Interferenţe şi intreplilrunderi etno-culturale in sud-estul Transilvaniei in epoca
bronzulru). ComunicArile au fost susţinute, în cea mai mare parte, la Muzeul de Istorie
din Piatra-Neămţ, la Miercurea Ciuc fi ind prezentate studiile referitoare la Transilvania.
Î n urma discuţiilor au fost reliefate datele cunoscute privind cultura Costişa, precum şi
aspectele ce trebuie s� constituie subiectul cercetărilor viitoare.
Colocviul, singurul organizat pânil in prezent având drept subiect complexul
cultural Costişa-Komarov, s-a încheiat cu o vizită de documentare pe şantierul
arheologic Păuleni, dupil ce anterior a fost vizitatil şi aşezarea eponimă a culturi i. Î n
afara audierii lucrărilor, participanţii au avut, astfel, prilejul sa cunoasc:t doua din
principalele staţiuni aparţinând culturii Costişa.
Expoziţia, prezentând materiale provenind din colecliilc muzeelor din Piatra
Neamţ, Bacău, Roman, Botoşani, Suceava, Sfântu Gheorghe şi Braşov s-a adresat in
primul rând publicului specialist, conţinând principalele artefacte catalogate drept "de
tip Costişa" . Este, şi aceasta, o premiera, Muzeul din Piatra-Neamt adunând pentru
prima dată la un loc aproape toate vestigiile cunoscute ale acestei culturi. Î n afara
descrierii obiectelor aflate in expoziţie, catalogul editat cu acest prilej conţine şi o
prezentare a principalelor staţiuni Costişa-Komarov cunoscute. Valoarea lucrării este
sporită de includerea între coperţile sale a unor consideraţii cu caracter general asupra
perioadei mijlocii a epodi bronzului semnate de prof. Al. Vulpe, asupra culturii Costişa
Komarov de pe teritor iul Moldovei (Gh. Dumitroaia) şi privind legăturile dintre
Moldova şi sud-estul T ·ansilvaniei în bronzul mijlociu (V. Cavruc). Aceasta poate fi
considerată drept instrumentul de lucru necesar celor interesati de realităţile bronzului
mijlociu in Moldova şi sud-estul Transilvaniei, traducerea integrală a textului în
ba
engleză flcându-1 accesibil şi specialiştilor strilini.

-

-

Elena-Roxana MUNTEANU
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RECENZII

Ştefan Olteanu,
SOCIETA TEA CARPA TO-DANUBJANO-PONTICĂ
iN SECOLELE IV-X/.
STRUCTURI DEMO-ECONOMICE ŞI SOC/AL-POLITICE,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1 997, 327 p.
Noua sinteza realizată de prof. dr. Ştefan Olteanu, cuprinde cinci capitole şi
anume: Cap. 1: Evoluţia demografici'i pe teritoriul catpato-danubiano-pontic În secolele
/V-XI; Cap. 1 1 : Structura economică a societăţii În secolele I V-XI; Cap. I I I : Organizwea

sociali'i a comunită(ilor săteşti din .1paţiul carpato-danubiono -pontic in !>'ecolele / V-XI;
Cap. IV: Evoluţia proce!i·u/ui de organizare politico-statală şi Cap. V: Aspecte ale
modului de via(li materia/li şi .\piritualâ. Concluzii.
Cele cinci capitole sunt precedate de o Prefaţă şi Introducere in care se fac unele

consideraţii generale asupra epocii marilor migraţii (secolele IV-XI) şi a obiectivelor
lucrării, evidenţiindu-se importanta cunoaşterii structurilor fundamentale demo
economice şi social-politice ale societăţii autohtone din spaţiul carpato-danubiano
pontic, dintr-o epodi atât de importanta cum este cea a secolelor IV-XI, epoc!i care
corespunde procesului de etnogene:za a românilor, de constituire şi individualizare a
structurilor specifice civilizaţiei străvechi româneşti.
Î n capitolul 1 se unn!ireşte evoluţia demografică din spaţiul carpato-danubiano
pontic pe parcursul a trei etape şi anume: secolele II I-V, VI-VII şi VIII-XI . Considerăm
că ultima etapă, care cuprinde patru secole, deşi este - în linii mari - unitară, având drept
conţinut cristalizarea şi maturizarea civilizaţiei vechi româneşti, ar fi trebuit implirţită
intr-o etapă cuprinzând secolele V I I I-IX şi o altă etapă cuprinzând secolele X-XI.
Această periodizare este susţinută de realităţile arheologice, de atributele intrinseci ale
culturii materiale din secolele V I II-IX şi, respectiv, din secolele X-XI, precum şi de
observaţiile stratigrafice din numeroase situri arheologice.
Din cele peste 2000 de aşezllri şi necropole din secolele IV-XI, peste 200 aparţin
secolelor 111/IV-V, cea. 270 etapei secolelor VI-VII şi peste 1 500 secolelor VIII-XI. Pentru
fiecare din etapele stabilite, autorul delimitează anumite concentrări, în grupuri mai mici sau
mai mari, pretigurând in etapele secolelor VIII-XI arealul unor posibile fonnaţiuni politice.
Concluzia ce se fonnulează în finalul acestei analize este aceea că " . . ceea ce
caracterizez!i societatea carpato-danubiano-pontică în tot cursul perioadei analizate este neta
predominare a stmcturilor teritoriale rurale tradiţionale: a satului, a obştii s!iteşti teritoriale".
Pe lângă aşezări le deschise sunt analizate şi fortificaţii le, frecvente mai ales în secolele VIII-XI.
.
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Capitolul al Il-lea este consacrat analizei structurilor economice din secolele IV-XI,
un loc aparte fiind rezeiVat prezentării datelor privind cultivarea pământului (cu accent pe
evoluţia tipurilor de unelte agricole), dar şi analizei creşterii animalelor, valorificării
bogăţi ilor miniere, practicării numeroaselor meşteşuguri şi schimburilor economice.
Progresele în domeniile amintite, în special dezvoltarea meşteşugurilor şi schimburilor
economice, prefigurează începutul cristalizării vieţii urbane pe coordonate medievale.
Î n al I I I-lea capitol este prezentată organizarea socială a comunităţilor săteşti din
spaţiul carpato-danubiano-pontic în secolele IV -XI. Consideraţiile privind organizarea
socială sunt fundamentate atât pe baza analizei izvoarelor scrise. cât şi pe baza
rezultatelor cercetării arheologice. Î n context sunt prezentate şi analizate şi probleme
legate de începuturile şi evoluţia creştinismului în spaţiul vechii Dacii. Pe baza unei
analize atente şi multiple a transformărilor ce au loc în sânul societăţii locale, autorul
conchide că în secolele IV-VII, . în spaţiul vechii Dacii, putem vorbi de " . . . o epocă
nouă, deosebită de cea precedentă prin constituirea premiselor procesului de apariţie a
raporturilor de aservire de esnţă feudală" (p. 242).
Dacă se poate admite că în etapa secolelor IV-VII se constituie premisele sociale care
vor conduce la apariţia raporturilor de aseiVire de caracter feudal, atunci perioada um1ătoare,
a secolelor VIII-XI, ". . : este etapa cristalizării proceselor sociale specifice societăţii
româneşti care vor consacra deplin apariţia noilor structuri social-economice" (p. 242).
Abordând în capitolul al I V-lea problema evoluţiei procesul u i de organizare
politico-statală, urmărind evoluţia formelor de organizare de la o etapă la alta,
autorul conchide că în grupările de aşezări constatate pentru epoca secolelor V I I I 
X I a m putea identi fica anumite organisme cu caracter social-pol itic. Aceste un ităţi
teritorial-pol itice erau conduse de acei reguli pomeniti în izvoarele scrise ale epoc i i :
jupan i, cnej i , duci, principi, voievozi.
În ultimul capitol al lucrării, respectiv al V-lea, sunt prezentate unele aspecte ale
modului de viaţă materială şi spirituală, fiind formulate unele concluzii. Revenind asupra
unor probleme privind viaţa materială. a tipului de structură teritorială, a tipului de
locuinţe, a unor preocupări de natură casnică, gospodărească, autorul se referă şi la unele
repere vestimentare, de alimentaţie, piese medicinale şi de metrologie, dar şi la diFerite
maniFestări spirituale (mentalităţi, obiceiuri, credinte etc.). Î n acest context al vieţii
spirituale un loc aparte îl rezeiVă dovezilor privind începuturile şi evoluţia creştinismului.
organizării vieţii religioase creştine din spaţiul vechi i Dacii.
Meritul lucrări i prof. dr. Ştefan Olteanu este acela că reuşeşte să remodeleze
tabloul societăţi i din spatiul carpato-danubiano-pontic în secolele IV-XI în ceea ce această
societate avea esenţial: structurile fundamentale demo-economice şi social-politice,
structuri ce definesc şi evidenţiază totodată caracterul statornic, sedentar al comunităţilor
de viaţll din acea vreme. Realitllţile economice prezentate, bazate pe o bogată
documentaţie arheologică, demonstrează dăinuirea incontestabilă a comunitllţilor rurale de
pe teritoriul vechi i Dacii pe toatll perioada secolelor IV-XI, cu îndeletnicirile lor
tradiţionale, dovezi de netăgăduit ale caracterului stabil al acestor comunităţi agrare,
realităţi care infirmll teoria "catastrofică" a marilor migraţii (p. 302).
Î n privinţa formei de organizare socială a comunităţilor agrare, aceasta a evoluat
de la obştea teritorială rurală, generalizată în secolul· al VII-lea, Ia uniunile de obşti,
··autonomi i rurale" sau "romani i populare" cum le-a definit marele istoric N icolae Iorga.
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Pe baza acestor structuri politice, începând din secolele VII I-XI, se cristalizează
cnezatele şi voievodatele româneşti, pas hotărâtor spre constituirea statelor feudale
româneşti în secolul al XIV-lea.
Lucrarea este însoţită de o bogată ilustraţie, de patru hărţi foarte sugestive, precum
şi de un rezumat succint în limba franceză, care facilitează accesul istoricului străin Ia
principalele concluzii ale cărţii.
lotm MITREA

Horia Ciugudean,
CERCETAWRI PRIVIND EPOCA BRONZUL UI ŞI PRIMA EPOCĂ
A FIERUL UI ÎN TRANSIL VANIA,
Bibliotheca Musei Apulensis, VII, Alba Iulia, 1 997, 230 p.
Volumul de faţă, al şaptelea publicat în colecţia Muzeului Naţional al Unirii Alba-Iulia, cuprinde mai multe studii, într-o abordare secvenţială a protoistoriei
spaţiului intracarpatic. Autorul îşi exprimă intenţiile într-un Cuvânt inainte (p. 5),
enunţând şi modul de abordare: optează pentru valorificarea unor descoperiri provenite
din cercetările proprii şi a unor materiale inedite, sau parţial publicate, aflate în
colecţiile Muzeului Naţional al U n irii. Această însumare de lucrări ordonate după un
criteriu cronologic, este concepută în completarea datelor cunoscute despre epoca
bronzului şi cea a fierului, fi ind considerată de către autor mai utilă decât o abordare de
ansamblu - inevitabil superficială.
Prima parte a volumului conţine trei studii referitoare Ia epoca bronzului. Cel
dintâi, inceputurile epocii bronzului in vestul Transilvaniei: aşezarea şi cimitirul tumular
de la Livezile- "Baia " (p. 7-44) pune în discuţie descoperiri "esenţiale", în opinia lui H.C.,
"pentru înţelegerea fondului pe care a luat naştere epoca bronzului " (p. 5). Ceramica din
aşezare. principalul indicator arheologic al sitului, prezintă
în forme şi decor
caracteristici care indică o legătură genetică a grupului Livezile, parte a grupului tumular
transilvănean, cu manifestări specitice etapei tinale a culturii Cotofeni, dar şi unele
intluenţe din culturile Cemavoda I l , Glina-Schneckenberg, Vu�edol, J igodin.
Păstrând drept reper elementele străine ce stau la baza grupului cultural Livezile
- rezultat al procesului de sinteză specitic etapei timpurii a epocii bronzului descoperirile din staţiunea eponimă au fost atribuite "începutului etapei I l din sistemul
cronologic propus de P. Roman" (p. 22). Poziţia culturală a vestigiilor, aşa cum a fost
fixată· ca urmare a paralelismelor culturale, este sprijinită de datarea prin metoda 1 �C a
unei mostre provenind din aşezare; data obţinută, 4 1 09 ± 44 BP, calibrată 2780-2580
BC, permite plasarea certă a descoperirilor de la Livezile spre mij locul mileniului I I I î.Hr.
Staţiunea de Ia Livezile-" Baia" constituie, aşadar, un indicator important pentru
descifrarea elementelor ce stau la baza manifestărilor culturale ale epocii bronzului în
vestul Transilvaniei, dar sunt şi un reper cultural şi cronologic pentru perioada timpurie
a epoci i bronzului pe întreg teritoriul României.
Î n completarea acestui prim studiu vine Analiza resturilor jazmistice din
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aşezarea de la Livezile- "Baia " (p. 45-64). Autoarea acesteia, Georgeta El Susi,

efectuează o prezentare statistică a speci i lor, in functie de exploatarea lor şi de
raporturile interspecitice. Dacă in subcapitolul Obiecte din os şi corn din studiul
principal dedicat vestigiilor de la Livezile piesele identificate sunt discutate din
perspectiva funcţionalităţii lor, dr. Georgeta El Susi pune in prim plan criteriile
anatomice, insistând mai ales pe distributia oaselor cu urme de prelucrare pc speci i şi
regi uni anatomice. Sunt de remarcat "ponderea crescută" a resturilor osteologice
"provenite de la bovine'' şi "prevalenta oaselor din scheletul apendicular" (p.

56).

A l doilea studiu din prezentul volum, Consideraţii privind sfârşitul culturii

lf'ietenberg (p. 65-97) pune in circulatie materiale arheologice pe care H.C. le consideră

concludente pentru definirea unei faze a I V-a a culturii. (0 variantă in l imba germană a
fost publicată in volumul Trcm.uilvanica, apărut in

1 999

in onoarea lui

K.

Horedt.)

Scurtul excurs istoriografic ce prcfateaz.'\ descrierea artefactclor justifică subiectul ales:
deşi cultura Wietenbcrg este una dintre mani festările bine cunoscute ale bronzului clasic

de pe teritoriul României, acesteia fiindu-i dedicată, destul de recent, şi o monografie N. Boroftka. Die ll'ietenbergkullur. Ein beitrag zur Erfonschung der Bron::e::eit in

Siidii.\·teuropa. Bonn, 1 994 - limitele sale cronologice rămân încă neclare.

Dupa un tipar des întâlnit in l iteratura arheologica, definirea şi periodizarea
culturii W ietenberg au fost realizate pornind de la analiza ceramicii. Pe aceleaşi baze.
studi ind materialele de la Măhăceni, Geoagiul de Sus, Straja- Fântâna Barnii", A l ba
"
l ul ia- V i ile Maieri" şi Alba l u l ia-.,ljac", H.C. evidenţiază asocierile surprinse intre
"
formele şi motivele ornamentale specifice culturilor Wietenberg, Otomani, Suciu de

Sus, Pecica şi Noua. Concluzia la care ajunge este el "faza a IV-a a culturii W ietenberg

nu poate ti negata"; aceasta, insa, se diferenţiază de cultura propriu-zisa şi "constituie
baza naşterii noilor forme de man ifestare ale bronzului târziu transilvAnean".

Sub titlul Depozitul de la Cugir şi raporturile sale CII manifestările culturale ale
bronzului târ=iu (p. 99- 1 34), Horia C iugudean şi I.AI. Aldea redau circuitului ştiinţific o
descoperire mai veche, partial publ icată in 1 977 ( M . Petrescu-Dimbovita, Depo::itele de
hron::uri din România, p. 9 1 ) . I mportanta depozitului de la Cugir este dată atât de
cantitatea mare de obiecte recuperate (322, cu o greutate totala de aproape 6,5 kg), cât şi
de asocierea pe care ansamblul o contine: ceramică cu decor canelat, piese de bronz şi

de aur. După catalogul descoperirilor urmează o analiză a obiectelor pe baza criteriului
tipologie. fiind confirmata apartenenta complexului seriei Cincu-Suseni şi categoriei

depozitelor-"turnătorii"

Elementele evidentiate sunt folosite in "inal drept �rgumente

pentru existenta in Transilvania centrală şi sud-vestică a unJi grup Cugir-Band,
contemporan cu man ifestări de tip lgrita şi Susani (Ha A 1 -A 1 ) - orizontul pre-Gava,
cllruia ii pot fi atribuite depozitele din seria Cincu-Suseni.

Cea de-a doua sectiune a volumului. Prima l'âl:�lcl a jierul11i, este de dimensiuni ceva
mai reduse şi contine doar două studii, referitoare la Hallstatt-ul mijlociu şi târziu din

Transilvania. Primul dintre acestea, Cultum Bamrabi pe teritoriul Transilvaniei (p.

1 35-1 6 1 ),

doreşte să ofere "o imagine cât mai completA asupra stadiului actual al cercetărilor" privind

manifestarea culturala amintitll, prin publicarea şi discutarea materialelor mai vechi alături de

unele descoperiri inedite, "propunând totodată o periodizare şi eventualele limite cronologice
ale dezvoltării sale" (p. 1 35): o împărţire tripanitll şi o evolutie de-a lungul secolelor VIII-VI. În

completarea tabloului epocii fierului din provincia intracarpatică stă ultima contributie din
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volum, ce prezintă, succint, câteva materiale post-Basarabi din Transilvania - Descoperiri din
perioada hallstalliană târzie la Sintinrhnt şi Vioara de Ja� (p. 1 62-202).
Lucrarea se incheie cu Lista abrevierilor (p. 203), Bibliografie (204-220) şi un
destul de consistent rezumat in l imba englez! Studies on the Bronze and First Jron
Age in Tramylvania (22 1 -230).
-

Însoţite de o ilustraţie bogatll, cu idei bine argumertate, susţinute pe baza
evidenţelor arheologice, studiile reunite in volumul Cercetări pt ivind epoca bronzului şi
prima epocci a .fierului in TNmsilvania implinesc speranţele autorului de a se constitui
''intr-o utilă contribuţie la cunoaşterea fonnelor de manifestare ale civilizaţiei preistorice
din spaţiul intracarpatic" (p. 5).
Elenu-Roxana MUNTEANU

CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN ARIA NORD-TRA CĂ,
Institutul Român de Tracologie, Bucureşti,
voi. 1, 1995 (red. M. Gumă), voi. Il, 1997 (red. V. Sârbu)
şi voi. III, 1999 (red. Ch. Schuster).
Din revista Cercetări arheologice in aria nord-tracă au apărut, până in prezent, trei
volume, fiecare sub ingrijirea unui alt redactor responsabil. Volumul l conţine rapoarte ale
cercetarilor din anii 1 990- 1 994, volumul l i - pe cele din 1 995- 1 996, iar volumul I I I - din
1 997- 1 998. Cuvântul inainte continut in fiecare volum; semnat de prof. dr. Petre Roman,
explicll rolul revistei: publicaţie a Institutului Român de Tracologie, aceasta conţine
rapoarte preliminare de sllpllturil de pe şantierele sprij inite de clltre Institut, singur sau in
colaborare cu alte instituţii; titlul publicaţiei vizeaz!, in primul rând, spaţiul de cercetare,
ce se intinde de la Tisa pânll la Nistru, şi mai puţin segmentul temporal, deoarece studiile
se referă la o perioadă îndelungată (de la eneolitic la perioada romană şi chiar post
romana). in afara de rapoartele preliminare de săpătura, volumele mai cuprind şi studii de
amploare ceva mai mare. micro-zonale (Investigaţii istorica-arheologice in microzona
Rudi-Tătcirauca Nozui - vol l ; Rezultatele perieghezelor arheologice in stepele Bugeacului
din anul / 99 7
voi II I), rapoarte finale (Turia - voi. 1), cercetări paleozoologice
(Santierul arheologic Cârniceni (laşi) - analiză arheozoologică - voi 1; Deternrinări
paleozoologice. Santierul arheologic Tătarauca Nouă-Piscul Gol. Campania 1993 - voi
11) şi metalografice (Săpături şi prospeclliri in necropolele tumulare din zona Cheilor
Turzii. / 992- / 994 - voi 1). Unele din siturile arheologice prezentate in aceste volume se
regăsesc in lucrări ce au caracter monografie: Mogoşeşti (in Bibliotheca Musei
Giurgiuvemis). Butuceni, Sighişoara, Trinca (in Bibliotheca Thracologica). Unele studii
au continuitate de la un volum la altul; este cazul rapoartelor despre şantierele arheologice
Trinca (trei rapoarte), Braduţ, Butuceni, Câmiceni, Diviei, Drăgăneşti, Ghidici, Gradiştea,
Mogoşeşti, Secu, Slatina (Solotvino) (câte doull rapoarte).
Sub egida Institutului Român de Tracologie a apllrut, aşadar, de câţiva ani, o altă
publica\ie de valoare, pusA la dispozitia studiilor arheologice.
-

Ele11a-Roxana MUNTEANU
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N.V. Ryndina,
DREVNEISEE METALLOOBRABA TYVAJUSCEE
PROIZVODSTVO JUGO- VOSTOCNOI EVROPY (ISTOKI 1
NAZVISTIE V NEOLITE-ENEOLITE),
Moscova, 1998, 209 p. + 84 fig.
Profesoara N.V. Ryndina (în continuare N. R.), cunoscută cercetătoare în
domen iul istoriei prelucrării metalului din neo-eneoliticul Europei de Sud-Est, a lansat
relativ recent o monografie dedicată acestei complexe şi interesante teme.
În Introducere autoarea menţionează speci ficul Europei de Sud-Est, bogată în resurse
de materii prime, cu o populatie şi tradiţii culturale stabile. În mileniul IV î.Hr. în zona dată a
avut loc "revolutia metalurgică", care a contribuit în mod evident la dezvoltarea f011elor de
producţie în antichitate. În Europa de Sud-Est s-a constituit cea mai timpurie provincie
metalurgică din Lume11 Veche, definită de E.K. Cemy� şi numită Balcano-Carpatică.
Primul capitol este consacrat istoricului cercetări lor şi, în acest sens, autoarea
distinge trei directii principale: 1 ) tipologică, bazată pe analiza morfologică a pieselor;
2) analitic!\, legată de analiza chim ică a metalului şi 3) tehnologică, care presupune
anal iza metalografică. Volumul de lucrări din prima direcţie este imens şi continuă să se
completeze. De un interes deosebit din partea cercetători lor s-au bucurat topoarele de
cupru, autoarea mentionând lucrările lui F. Pulszky, G. Chi lde, D. Berciu, M. Roska, D.
Gaul etc. Î n anii '50-'60 ai secolului trecut de problema topoarelor din sud-estul
Europei au fost preocupati J. Driehaus, F. Shubert. Î n urma cercetărilor intense în
siturile eneol itice din zona respectivă au apărut, în diferite tări, stud i i de sinteză
apartinând lui B. Jovanovit, M. Novotna, 1. Bognâr-Kutzian, P. Patay, H. Todorova, A l .
Vulpe etc. Î n urma analizei stratigrafice a pieselor s-a conturat l i n i a l o r generală, de
dezvoltare de la topoarele de tipul Vidra şi Plotn ik, la cele de tipul Jâszladany, şi s-a
constatat originea lor balcano-danubiană.
A lte categori i de piese de metal sunt studiate mai putin. Î ncă n-au apărut
lucrări care să fi tinut cont de di versitatea une ltelor, arme lor şi podoabelor de metal
din sud-estul Europe i . Unele tentative în această pri vi nţă au fost întreprinse de D.
Berciu. E. Comşa, 1. Vaisov. Podoabele de aur au fost exam inate de H . Dum itrescu,
1 . Bognâr-Kutzian, J . Makkay ş.a.
Seri i însemnate de analize spectrale au fost efectuate în perioada interbel ică de
G. Otto şi V. Witter, dar conc luziile acestora au fost contestate de 1. Nestor, R. Pittioni
ş.a. Contributii valoroase la cercetarea pieselor de cupru, aur şi bronz din Europa 11 adus
grupul condus de Z. J unghans şi E. Sangmeister. Până în prezent au fost publicate
rezultatele a 2200 de anal ize spectrale, din care 500 provin din Ungaria, Slovacia,
România, Bu lgaria şi I ugoslavia. Î n rezolvarea problemelor cardinale ale istoriei
metalurgiei, cu apl icarea metodei spectrale, un aport esential îi aparţine lui E . K . Cerny�.
care a examinat 1 244 de piese de metal, 475 aparţinând culturilor eneolitice din
Bu lgaria. Cu acest pri lej s-a remarcat şi folosirea metodei izotopului de plumb în urma
căreia au fost puse sub semnul întrebări i unele rezultate ale metodei spectrale.
A treia directie de studiere a pieselor de metal, cea tehnologică, a fost folosită mai
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putin, N.R. relevând mai ales investigatiile efectuate de cercetătorii din Austria, Ungaria
Rusia etc. Capitolul doi este dedicat integral prezentării metodei tehnologice de cercetare a
obiectelor de metal. Au fost definite principiile generale de studiere a pieselor de metal.
Un paragraf a fost consacrat analizei cuprului prelucrat prin forjare şi turnare. De
asemenea, au fost remarcate elementele structurale ale cuprului nativ. Pentru conceperea
legitătilor şi originii dezvoltării prelucrării metalului din Europa de Sud-Est în neo
eneolitic, cercetătoarea a ţinut cont de informaţiile acumulate în această privintă în urma
investigatiilor din Orientul Apropiat. Una dintre problemele principale este aceea a locului
şi timpului aparitiei metalurgiei. Autoarea trece succint în revistă descoperirile mai
importante de obiecte de cupru şi malahit din regiunea dată din mileniile VI I-V î.Hr. şi
ajunge la concluzia că primul contact al omului cu metalul a avut loc în zona care
cuprinde Anatolia centrală şi tărmul de est al Mării Mediterane, până la Kurdistanul
iranian la est. Pe parcursul mileniilor VI-V î.Hr. ideile despre prelucrarea metalului se
răspândesc pe un areal mai mare, cuprinzând tot lranul, lrakul, Siria şi Anatolia de Vest.
O altă chestiune este modul în care omul a cunoscut metalul. Această problemă
rămâne discutabi lă. N.R. examinează opiniile mono- şi poli-centriste, aliindu-se
ultimelor. Î n rezolvarea acestei probleme autoarea a relevat două tendinte. Prima,
reprezentată de P. Forbes, A. Gallay, M. Lahouse ş.a., accentuează rolul metalurgiei
extractive. A doua tendinţă, susţinută de G. Childe, H. Coghlan, K. Lamberg-Karlovsky
ş.a., la care aderă şi autoarea, constată că metalurgia extractivă şi prelucrarea metalului
au evoluat paralel. Cercetătoarea analizează relativ pe larg fazele dezvoltări i
metalurgiei, definite de H. Coghlan, relevând în acelaşi timp descoperirile recente care
confirmă această periodizare. Chestiunea referitoare la topirea şi turnarea metalului în
forme rămâne până în prezent nerezolvată. Unele date arată că primele încercări de
topire a cuprului şi plumbului au fost efectuate în Anatolia şi Mesopotamia şi se datează
în mileniul VI î.Hr. Î n culturile eneolitice din Orientul Apropiat piesele de metal au fost
semnalate în număr foarte mic, fapt subl iuiat de mai mulţi cercetlltori. Cu toate acestea,
realizările tehnice în metalurgia şi prelucrarea cuprului în culturile eneolitice din zona
respectivă sunt destul de evidente. N. R. combate opinia lui V.G. Zbenovi�, care susţine
că metalurgia culturilor eneolitice din Levantul de Sud se afla la acelaşi nivel de
dezvoltnre cu cen a culturilor eneolitice din Bulgaria din mileniul ff î.Hr. Î n încheierea
capitolului autoarea propune o schemă a dezvoltării cunoştinţelor de metalurgie din
Orientul Apropiat, corelată după schema lui H . Coghlan.
Capitolul patru este dedicat începutului prelucrării metalului în sud-estul Europei
(epoca neolitică). După cum susţine autoarea, cuprul a început să fie utilizat pentru
prima dată în regiunea respectivă in prima jumătate a mileniului V î.Hr. de comunităţi le
complexului cultural Startevo-Criş. N.R. examinează critic condiţiile de descoperire,
datarea şi atribuirea culturală a pieselor de cupru, malahit şi alte minereuri de cupru din
aşezări le culturilor Vinta, Boian (primele două faze), Hamangia, Usoe Il etc. Pe
teritoriul Republicii Moldova cele mai timpurii obiecte de cupru au fost semnalate în
aşezarea de la Selişte, punctul " Ruptura" (jud. Orhei). Este vorba de trei mărgele de
formă cilindrică descoperite pe fundul unei gropi menajere în umplutura căreia se aflau
fragmente ceramice Criş (faza târzie). Î n urma analizei, autoarea constată că dispune de
informaţii despre 1 7 puncte din Europa de Sud-Est în care s-au găsit obiecte de cupru
sau minereu de cupru, fiind datate în prima jumătate a mileniului V î.Hr. şi opt puncte din
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a doua jumatate a aceluiaşi mileniu. Cartarea lor i-a permis cercetatoarei sa sublinieze
prioritatea bazinului carpatic şi a zonelor lui limitrofe in folosirea cuprului În neoliticul
timpuriu şi mij lociu a început probabil procesul de folosire al z!cl\mintelor de cupru din
Banat şi Serbia de Est, insa - remarca autoarea - fllra cercetari speciale asupra pieselor de
cupru şi malahit din mileniul V i.Hr. este aproape impos ib i l de a le atribui anumitor
zăcaminte. Majoritatea punctelor in care au fost semnalate piese de cupru şi malahit se
g!lsesc in zone bogate in zăcam inte, cu excepţia câtorva aşezări aflate !a distanta de 200300 km departare de aceste zone. Deci, presupune autoarea, in mileniul V i.Hr se poate
vorbi despre colectarea rara, uneori fortuita, a cuprului şi malahitului in zonele respective
şi folosirea lor pentru troc. Piesele de cupru, inci destul de rare in mileniul VII i.Hr. in
Europa de Sud-Est, reflecta etapa incipienta a prelucrarii metalului, o etapa a acumularii
experientei empirice care coincide în timp cu neoliticul timpuriu şi mij lociu.
Î n neoliticul recent N.R. a inclus culturile Vin�a (fazele 8-C). Hamangia (fazele
II I-IV), Boian (fazele Vidra şi Spantov), Vadastra, Sava, Marita. Tisza, Lengyel,
Precucuteni-Tripolie A etc. şi pe care le datează, dupll determinarile C 1 � , in perioada
4000-3700 î.Hr., unele supravietuind pâna la mij locul mileniului IV i.Hr. Î n aceastll
perioada piesele de cupru se raspândesc pe un areal mai vast şi se întâlnesc mai
frecvent, indeosebi in aşez!lrile de la Dunarea de Jos şi de M ijloc. În acelaşi timp, creşte
sortimentul lor, in special a podoabelor. Ca şi in perioada precedenta, uneltele se
limitea:z.'\ la suie şi cârhge de pescuit. Concentrarea pieselor de cupnr de-a lungul
Dun!lrii şi a atluentilor ei, cât şi pe tarmul de vest al Marii Negre, indica - dupa N.R. că arterele de apl\ au jucat rolul de bază in transportarea lor. Cartarea obiectelor de
cupru i-a permis autoarei sa evidenţieze trei .,aglomeratii", care sunt despartite de spatii
flira piese de metal. Î n concordanta cu ele a relevat trei grupari teritoriale din perioada
data: 1 ) de la Dunarea de M ij loc; 2) Tisza-Lengyel şi 3) de la DunArea de Jos sau nord
tracic. Din prima grupll autoarea detine informatii despre 5 1 de piese de cupru, pe care
le imparte in unelte ( 1 0 ex. - 20%) şi podoabe (4 1 ex. 800/o). In afara de acestea mai
sunt cunoscute 1 50 de bucati de cupru, malahit şi zgura. Toate piesele şi deşeurile de
productie provin din aşezări. i n a doua grupa teritoriala au fost semnalate 1 80 de
obiecte, în care predomina podoabele ( 1 05 ex. - 97,2%), uneltele fiind reprezentate doar
de trei exemplare (2, 7%). Doua treimi dintre piese au fost descoperite in necropole şi o
treime in aşezări. Dupa N.R., impulsul iniţial care a stimulat dezvoltarea metalurgiei
grupului Tisza-Lengyel a parvenit din par1ea comunitatilor Vin�a. Ultima grupă este
reprezentata de 77 de piese, in care numarul de unelte este ma i mare decât in cele doua
grupari: 3 1 ex. (40%); podoabe 45 ex. (60%). Mai mult de jumatate din materiale provin
din aşez!lri (58,4%), iar restul (4 1 ,6%) d i n necropole.
Autoarea a scos in evidentă şi obiectele de cupru din cultura Precucuteni-Tripolie
A. cu toate că ele nu intrll în grupele teritoriale relevate, însă se presupune ca metalul
provine din zona nord-tracicll. O atentie deosebita se acorda sulei semnalate in aşezarea
de la Okopy, ascuţită la ambele capete şi lunga de 4,2 cm. Ea a fost cercetata spectral şi
s-a constatat cll a fost lucrata din cupru nativ imboglltit cu argint. Din punct de vedere
teh nolog ic, piesa de la Okopy se deosebeşte esential de cele din cadrul culturii Mariţa
Karanovo V şi, dupa componenta chimicA, este similara cu obiectele de cupru din
Transilvania (grupa chimica Il a metalului Balcano-Carpatic, dupa E K . Cemy�).
Cercetatoarea considera eli piesa de la Okopy este cea mai timpurie din cuprinsul culturii
-
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Precucuteni-Tripolie A, însă se mai cunoaşte o sulă descoperită in bordeiul 2 din aşezarea
Floreşti 1 şi publicată de T.S. Passek (Passek, 1 958, 1 96 1 ) care nu este menţionată în
monografia recenzată şi nici în lucrarea de sinteză a lui V.G. Zbenovi� (Zbenovi�. 1 989).
Statiunea Floreşti 1 este mai timpurie decât cea de la Okopy. N.R. sustine că în faza
Precucuteni I I I se fonnează centrul metalurgic de prelucrare a cuprului care lucrează
materia primă adusă din Transilvania şi zona nord-tracică. Aşadar, conchide autoarea, în
valorificarea cuprului de cAtre comunitătile Precucuteni-Tripolie A se evidenţiază douA
orizonturi care se deosebesc cronologic şi istorico-metalurgic. Primul corespunde
neoliticului recent şi se inscrie în orizontul culturilor Boian - faza Vidra, Harnangia,
Marita, Sava etc., care sunt sincrone cu statiunile Precucuteni 1-11 şi începutul fazei
Precucuteni III. Metalul, probabil, este de provenienţă transilvanii şi este lucrat intr-o
tehnică arhaică. Al doilea orizont eneolitic cuprinde aşezările de la finele fazei Precucuteni
III. Obiectele de cupru din acest orizont pot fi comparate cu cel din faza Gumelnita A 1 .
Exportul unor mari cantitati de metal din zona nord-tracică ş i Transilvania are drept
rezultat fonnarea centrului metalurgic Precucuteni-Tripolie A.
Un paragraf aparte este dedicat cercetArilor chimice-tehnologice a rnetalului din
Tracia preistorică. Autoarea a reuşit să obtină probele de la 13 obiecte de cupru din
culturile Marita şi Sava. Patru piese au tost lucrate din cupru! grupei 1 (dupa E.K. Cemy�).
a I I I a şi a IV-a grupă de câte doua obiecte, iar a cincia grupă de cinci exemplare. Ipoteza
despre folosirea mai frecventă a metalului grupei a cincia a fost emisă de E.K. CemyS şi
s-a confirmat in unna analizelor. Din punct de vedere tehnologic, au fost studiate opt
obiecte: şapte suie şi o brătară spiralică. Sulele au fost lucrate din bare de cupru tumate,
care - ulterior - au fost prelucrate prin torjare la temperaturi înalte. Cercetatoarea
subliniază profesionalismul inalt atins de meşterii din Tracia preistorică, care - probabil s-au fonnat sub influenta centrelor metalurgice din Orientul Apropiat şi, in primul rând, a
celor din Asia M ica. Preluând ideile, meşterii din culturile Marita şi Sava le-au imbogAtit,
acumulând cunoştinţe datorita propriilor experiente.
Î n ultimul paragraf al acestui capitol N.R. sintetizează infonnatiile despre
metalul din neoliticul recent. Î n total dispune de datele a 236 de piese de cupru şi 260 de
fragmente de piese şi bucati de malahii. În cornparatie cu neoliticul timpuriu şi m ij lociu,
in perioada recentA numărul de obiecte de cupru a crescut de 15 ori, iar al celor de
malahit de 1 ,5 ori. Deosebit de mult s-a mărit numarul de podoabe, de 2 1 de ori. Î ntre
obiectele de cupru podoabele sunt reprezentate de 1 92 ex. (8 1 ,3%), uneltele de perforat
(suie, ace; 43 ex. - 1 8,2%) şi unelte de percutie (topoare; 1 ex. 0,4%).
Prezintă interes repartizarea obiectelor de cupru pe zonele teritoriale. Pe primul loc
se plasează zona Tisza-Lengyel ( 1 08 ex. - 45,8%), pe al doilea loc zona nord-tracica (77
ex. 32,6%) şi pe ultimul zona Dunării de Mijloc (5 1 ex. 2 1 ,6%). Cel mai mare număr
de unelte au fost semnalate in zona nord-tracică, unde ele constituie 2/5 dintre piese
(40,3%). În zona Dunării de M � loc ele reprezintă o cincime dintre obiecte ( 1 9,6%), iar in
zona Tisza-Lengyel doar 2,8%. In ultima zonă podoabele constituie 97,2%.
Î n grupul nord-tracic mai mult de jumătate dintre piese (58,4%) au fost găsite in
aşc7llri. Î n culturile de la Dunărea de Mijloc toate materialele provin din statiuni, iar in
zona Tisza-Lengyel 2/3 dintre obiecte au fost descoperite in necropole (62%). Autoarea
presupune că, dup1\ nivelul dezvoltarii metalurgiei, locul dominant in sistemul de
producere al neoliticului recent era ocupat de comunităţi din regiunea nord-tracică.
,
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Această ipoteză este argumentat:\ cu următoarele fapte. În primul rând, în zona
respectivă, în comparaţie cu cele două regiuni, prevaleaza uneltele de muncă; în al
doi lea rând ar fi exploatarea activă a minei Ai-Bunar şi în al treilea rând n ivelul tehnic
înalt care presupune o specializare îngustă. Pe baza unei anumite metode, N.R. a
calculat volumul producţiei regiunii nord-tracice în comparaţie cu celelalte două. S-a
dovedit că culturile de la Dunărea de Jos au produs de două ori mai mult cupru decât
cele de la Dunărea de M ijloc şi de 1 ,2 ori mai mult decât cele din zona Tisza-Lengyel.
Cercetările întreprinse de autoare i-au permis să ajungă la următoarele concluzii. Epoca
neoliticului recent reflectă a doua etapă în istoria metalurgiei Europei de Sud-Est.
Această perioadl'i s-a remarcat prin folosirea topirii metalului şi turnl'irii lui in fonne
simple, probabil, deschise şi perfecţionarea metodelor de forjare. Din punct de vedere
economic, producţia metalului s-a stabilizat, cu toate că era încă neregulatl'i. Stabi litatea
producţiei s-a manifestat prin faptul ca ea a devenit ireversibilă. Pentru neoliticul recent
sunt caracteristice neregularitatea şi ciclicitatea dezvoltării producţiei; trocul şi
utilizarea pieselor de metal în acest sistem apare ca o componentă secundară.
Importanţa economică a metalului este încă mică. Volumul producţiei de cupru este
limitat şi este legat cu precădere de sfera prestigiului şi cea culticl'i. Aceşti factori au
determinat inegalitatea dezvoltl'irii metalurgiei şi absenta unor ateliere permanente.
Stadiul actual al cercetărilor ne demonstrează că realizarea pieselor de cupru in
epoca neolitică recentă se efectua nu numai în cadrul uneia sau câtorva comunităţi, dar şi
in cuprinsul unor alte etnii aflate la distanţe apreciabile. Lungimea căilor comerciale pe
care era transp011at metalul atingea distanta de 400-500 km şi, după E.K. Cerny�. se poate
vorbi nu numai de trocul intern. ci şi de cel extern. Modalităţile de organizare ale acestui
comert sunt deocamdată confuze. Tradiţiile culturale şi specificul ecologic al teritoriilor
exploatate au determinat in mare măsură directiile lui. Tendinta de a procura obiecte de
cupru de prestigiu a stimulat dezvoltarea trocului, dar încă nu s-a transfommt intr-un
proces social regulat. Neregularitatca. schimbul episodic al metalului, era reglementat de
însăşi ciclicitatea producţiei metalurgice. Autoarea menţionează că topirea şi turnarea în
fonnc a metalului erau răspândite nu numai in Balcanii de Nord-Est, ci şi la comunităţile
de pe Dunărea de Mijloc. Cunoştinţele şi anumite deprinderi, necesare pentru însuşirea
unor operaţii complicate, trebuiau acumulate şi desăvârşite pe parcursul mai multor ani şi
acest lucru putea fi realizat numai în cadrul practicării meşteşugului. Transmiterea
cunoştinţelor era îndeplinită în cadrul unui colectiv familial, deşi el funcţiona episodic.
Al cincilea capitol este consacrat culturilor eneolitice sud-est europene in sistemul
provinciei metalurgice balcano-carpatice (în continuare PMBC). După cum sublinia:z.'\
autoarea, eneoliticul balcano-carpatic se remarcă prin larga răspândire a uneltelor de cupru
şi implementarea lor in stera producţiei. Pentru prima dată apar unelte grele de lovire,
tesle. dălţi plate, topoare-ciocan şi topoare-teslă. Î n sud-estul Europei au fost depistate
peste o mie de exemplare. Această colecţie include mai mult de 40 de tipuri şi variante de
piese mari, iar greutatea lor varia:z.'\ de la 500 g până la câteva miligrame.
După E.K. Cerny�. citat de autoare, PMBC include Balcanii Central i şi de Nord,
bazinul carpatic şi zona de stepă şi silvostepă a Europei de Est. Acelaşi cercetător
sustine că metalul din zona balcano-carpatică era vehiculat la Nordul Mării Negre la
d istnnta de 1 500-2000 km. N.R. a evidentiat în cadrul PMBC două areale, care se
deosebesc după îndeletniciri. aspect cultural şi nivelul dezvoltării cunoştinţelor
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metalurgice: 1 ) de vest, care constituie nucleul provinciei şi include culturile ai căror
purtători erau agricultori şi crescători de vite şi 2) de est, care cuprinde zona de stepă şi
parţial de silvostepă a Europei de Est, comunităţile de aici practicând cu precădere
creşterea vitelor. Î n continuare, cercetătoarea examinează colecţiile de metal ale
culturilor PMBC: Vin�a C2-D, Tiszapolgar, Bodrogkeresztur, Lengyel - fazele I I I-IV,
Gumelniţa, Varna, complexul Krivodoi-Sălcuţa-Bubanj Hum, Srednîi Stog 1 1,
Hvalynsk, necropolele de tipul Novodanilovka, Cucuteni-Tripolie ş.a. Regretăm că
autoarei i-au rămas necunoscute informaţiile despre depozitul de la Brad.
Î n urma examinării pieselor de metal din PMBC, cercetătoarea a constatat că
deţine date despre 3728 de obiecte. Din acest număr, 736 ( 1 9,7%) au fost depistate în
aşezări în timpul săpături lor sistematice, 48 ( 1 , 3%) sunt descoperiri fortuite în staţiuni,
580 ( 1 5,5%) depozite în aşezări, 1 433 (38,4%) provin din necropole, iar 93 1 (26,8%)
sunt descoperiri întâmplătoare din afara aşezărilor.
Î n baza deosebirilor morfologice ale uneltelor grele de lovire, N.R. a definit două
faze în dezvoltarea PMBC. Prima fază cuprinde culturile Gumelniţa, Varna, Sălcuţa 11 1 1 , Precucuteni 1 1 1-Cucuteni A, necropolele de tipul Novodanilovka, Hvalynsk ş.a., care
- după datele 1 �C - se datează în perioadă 3800/3700-3400/3300 î.Hr. Pentru faza
respectivă sunt caracteristice topoarele-ciocan de tipul Vidra, Varna, Devnea, Plo�nik
ş.a. Una din trăsăturile specifice ale primei faze constă în dominanta uneltelor de
perforat (su ie. cârlige de pescuit ş.a. - 23,9%) şi procentul comparativ mic al celor de
lovire ( 1 4,2%). Piesele atestate în necropole constituie aproape jumătate din materiale
(49,7%); dintre acestea 25,2% provin din aşezări, iar 2 1 ,5% din depozite. Î n arealul
culturilor de est predomină podoabele, iar în cel al culturilor vestice indicele uneltelor
se ridică la mai mult de jumătate din materiale.
Cartarea obiectelor de metal i-a permis cercetătoarei să evidenţieze în arealul de vest
patru grupe teritoriale: 1 ) tiso-transilvană; 2) Dunărea de Mijloc; 3) nord-tracică sau Dunărea
de Jos; 4)carpato-niproviană, iar în cel de est două: 1 ) nord-pontică şi 2) Volga de Mijloc.
După numărul de piese, predomină grupul nord-tracic (33,8%), iar pe locul doi se plasează
zona carpato-nipreană (cultura Cucuteni-Tripolie - 25, 1%). Rolul deosebit al grupului nord
tracic s-a manifestat în dominarea uneltelor, în nivelul dezvoltării metalurgiei şi
cunoştinţelor tehnice, volumul de producţie, utilizarea înaltă a resurselor naturale ş.a.
Î n faza a doua a PMBC au fost incluse culturile Bodrogkeresztur, Lengyel IV,
Cucuteni A-8 şi 8, Cernavoda 1, Galatin ş.a., care se datează în intervalul 3400/33002850-2750 î.Hr. i n această fază ca unelte tip servesc topoarele-tesle de tipul Jaszladany,
Ariuşd, Tg.-Ocna ş.a. şi topoarele-ciocan de tipul Şiria, Agnita ş.a. Autoarea deţine
informaţii despre 854 de piese (22,9%) din colecţiile PMBC din această fază, în care
predomină uneltele de lovire (568 ex. - 66,5%) şi, pentru prima dată, punmalcle. Î n faza
a I l a, din şase grupe teritoriale se păstrează numai cinci: 1 ) nord-tracică, 2) Dunărea de
Mijloc. 3) tiso-transilvană. 4) carpato-niproviană şi 5) nord-pontică. Cele mai multe
ob i ecte de metal, constată cercetătoarea, au fost semnalate în grupul al treilea, care este
format de un număr mare de topoare descoperite fortuit şi în siturile culturilor
Bodrogkeresztur, Lengyel ş.a. (468 piese - 54,8% din numărul fazei a 1 !). Pe locul doi se
află grupul carpato-niprovian, reprezentat de cultura Cucuteni-Tripolie. In această cultură,
în comparaţie cu prima fază, producţia obiectelor de metal a crescut de trei ori. Cel mai
mic număr de piese a fost depistat în zona nord-tracică. Î n faza a 1 1-a, presupune autoarea,
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pe primul loc, dupa nivelul dezvoltArii metalurgiei, volumul producţiei, numarul uneltelor
grele de lovire etc., s-a plasat regiunea tiso-tmnsilvana. În comparaţie cu prima faza, in cea
de-a doua se observa o creştere importantA a num!lrului de unelte şi, deci, a importantei
utilitare a obiectelor de metal şi limitarea rolului lor de prestigiu (arealul de vest).
Capitolul şase este consacrat analizei prelucrarii metalului din zona Dunarii de
Jos (sau grupul nord-tracic) a culturilor Gumelnita. Vama şi perioada de tranzitie (dupa
autoare). N.R. defineşte I l scheme tehnologice, care servesc drept criterii in
determinarea trlisliturilor specifice ale prelucrArii metalului in culturile nominalizate. O
atentie deosebitA se acord!l tipologiei obiectelor de metal şi, in concordanta cu aceasta,
sunt examinate piesele din punct de vedere tehnologic. Autoarea a avut la dispozitie
obiecte de metal numai de pe teritoriul Bulgariei, cu toate eli se tine cont şi de unele
informaţii publicate in literatura româna. Cercetătoarea a reuşit sll analizeze 1 53 piese.
În executarea lor s-a folosit mai frecvent schema VII, in care s-au realizat cinci categorii
şi 1 2 tipuri de obiecte, urmatA de schemele IX şi VIII. Î n confectionarea obiectelor grele
s-a constatat o anumita stabilitate: topoarele-ciocan s-au prelucrat dupa schema VII, iar
teslele-dalti cu precadere dupa schemele VII-VIII. Prelucrarea obiectelor grele se baza
in exclusivitate pe lingourile forjate la temperatura de 900- 1 000 °C (schema VI I).
Cronologic, schema tehnologica VII este utilizata in fazele 1 1 -1 1 1 ale culturii Gumelniţa,
marcata de datele stratigrafice de la Goleamo Del�enco şi Ama�ka Moghila.
Din obiectele de metal ale culturii Vama au fost cercetate de N.R., prin metoda
metalograficll, 89 de piese, majoritatea (85) provenind din patru necropole (66 de piese
provin de la Durankulak). Î n prelucrarea lor prevaleaza aceleaşi scheme tehnologice
(VI I, VIII, IX), însa raportul proportional dintre ele se deosebeşte de cele al culturii
Gumelnita. Tehnologia prelucrarii obiectelor grele de metal ale culturii Vama este mai
putin unificată. Teslele-dlllti au fost lucrate in schemele VII, VII 1, IX, iar topoarele
ciocan in VII şi VIII, ambele având aproape aceeaşi pondere.
Dupll cum a remarcat cercetatoarea, cultura tehnica a meşterilor civilizaţiei
Vama era in general mai scllzut!l decât a celor din civilizatia Gumelnita. ceea ce s-a
manifestat, in primul rând, in selectarea materiei prime, ultimii având cunoştinţe mai
avansate în acest domeniu. Deosebirile in prelucrarea metalului dintre culturile date şi-au
gAsit reflectarea in schemele tehnologice utilizate şi in metodele de fo�jare şi turnare.
Meşterii culturii Varna şi-au însuşit opt scheme tehnologice, rolul prepond.!rent
aparţinând schemei VII. Aproape de doull ori mai puţin in comparaţie cu cultura
Gumelniţa, in care preponderent s-a folosit schema IX.
Î n grupul de la Dunărea de Jos, in prima faz!l a PMBC, au functionat, conform
afinnatiei autoarei, dou!l centrt: metalurgice aparţinând culturilor Gumelniţa şi Vama,
iar in a doua faz!l un singur centru, definit ipotetic. Cel mai puternic centru a fost cel al
culturii Gumelniţa; producţia acestuia se baza pe minereul de cupru extras din minele
nord-tracice. N.R. a definit trăs!lturile esenţiale ale centrelor nominalizate. Centrul
Gumelniţa se caracterizeaza prin: 1 ) tipuri specifice de unelte grele, având şi unele
tras!lturi standard; 2) asocierea stabila a grupelor chimice; 3) utilizarea stabilA a unor
scheme tehnologice, prevalând schemele VII-IX; 4) folosirea a şapte categorii de forme
de turnat, dintre care predominA doull; 5) utilizarea virtuoas!l a diferitelor metode de
forjare. Pentru centrul aparţinând culturii Vama cercet!ltoarea a evidenţiat urmAtoarele
trăsături: 1 ) tipuri specifice de unelte grele, sfredele, vârfuri de suliţ!l şi podoabe; 2) din
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cele şase grupe chimice, ultima reprezentata de varianta 6b; 3) corelatia deosebita a
schemelor tehnologice VII-IX in comparaţie cu cea a culturii Gumelniţa; 4) sunt
cunoscute cinci categorii de tipare de turnat, dintre care predomina trei; 5) tipurile de
modelare a metalului sunt variate, unele fi ind necunoscute culturii Gumelnita.
Prelucrarea metalului in ambele centre a functionat ca ramura de sine statAtoare,
separată de ramurile extractivA şi metalurgicA. Î n comparaţie cu cel Vama, centrul
Gumelniţa se deosebea printr-o diviziune superioară a muncii.
În capitolul şapte autoarea examinează problemele prelucrării metalului in
regiunea carpato-niprovianll. Î n zona dată N.R. a identificat două centre de prelucrare a
metalului: primul, numit tripolian timpuriu, este atribuit comunitatilor de la finele fazei
Precucuteni I I I şi Cucuteni A; al doilea, tripolian mij lociu, include fazele Cucuteni A-B
şi B (= Tripolie BI-BII, B l l şi CI). După cercetătoare, la baza acestei divizări, stau
schimbările in tehnologia prelucrării metalului, schimbari .sesizate la sfârşitul fazei
Cucuteni A şi inceputul fazei Cucuteni A-B.
Producţia primului centru este reprezentată cu precădere de unelte mici (suie,
cârlige de pescuit etc) şi podoabe, uneltele grele (topoare-ciocan, tesle-dlllţi) fiind rare.
Ele se caracterizează prin uniformitate morfologică şi tendinţele de evoluţie a formelor,
care se observll numai la uneltele grele. Dupll cum susţine N.R., centrul tripolian
timpuriu a intretinut relaţii, cu precădere, cu centrele culturilor Gumelnita şi Vama, ceea
ce se manifesta nu numai în morfologia obiectelor, ci şi în geochimia materiei prime.
Comunitlltile Precucuteni 1 1 1-Cucuteni A foloseau mai frecvent grupele chimice I-VI,
�aracteristice minelor bulgare, dar nu era neglijat nici cuprul transilvan.
Cu toate ca influenţa zonelor nord-tracicc şi tiso-transilvană a fost destul de
puternica, centrul tripolian timpuriu şi-a mentinut specificul, preluarea formelor de
piese reducându-se la imitarea lor. Acest lucru, menţioneazll autoarea, s-a putut constata
în urma cercetărilor tehnologice care se deosebesc radical de cele ale culturilor
Gumelnita şi Vama. Producţia obiectelor de metal in centrul tripolian timpuriu era
orientată în utilizarea schemelor tehnologice 1 1-1 1 1 , V-VI, adica modelarea prin f01jare la
temperaturile de 300-500 °C şi 600-800 °C, prevalând schema II (30, 1 %). Obiectele de
metal turnate şi ulterior prelucrate prin forjare sunt foarte rare in mediul tripolian
timpuriu. O altă trăsătura specifica prelucrării metalului din centrul dat este folosirea
frecventă a sudurii, care a fost stabilită prin cercetări vizuale la 400 de obiecte din 464
examinate, fapt conditionat. după opinia lui N.R., de materia primă. Din 26 de cazuri de
sudură, analizate microstructural, 1 4 s-au efectuat la temperatura de 300-500 °C şi 1 2 la
600-800 °C. Toate uneltele grele, majoritatea uneltelor mici şi podoabele au fost lucrate
la temperatura de 600-800 °C.
Autoarea constată că la finele fazei Cucutcni A şi inceput de Cucuteni A-B are
loc reorientarea relaţiilor metalurgice ale comunităţilor Cucuteni-Tripolie, care coincide
in timp cu restrângerea activităţii centrelor de la Dunllrea de Jos, fapt explicabil, după
opinia noastra, de pătrunderea elementelor stepice nord-pontice şi formarea culturii
Cernavoda I I . Materialele analizate ii permit cercetătoarei sll susţinll eli in sistemul i:ie
relaţii al culturii Cucuteni-Tripolie influenţele provin din regiunea tiso-transilvanll,
îndeosebi din culturile Bodrogkeresztur şi Lengyel.
Î n comparaţie cu centrul tripolian timpuriu, in cel m ij lociu creşte brusc numărul
de unelte grele, care ocupă o poziţie dominantll (43%), cele mici şi podoabele fi ind

www.cimec.ro

576

Recenzii

reprezentate de 29% şi, respectiv, 1 7,5%. Î n prelucrarea cuprului în centrul tripolian
mij lociu prevaleaza schema tehnologică VII, fi ind utilizate, de asemenea, schemele 1,
VI, V I I I şi X, semnalate la un numlir mic de obiecte. Dupli schema V I I au fost lucrate
toate uneltele grele examinate şi aproape toate cele mici. Ţinând cont de faptul că în
centrul tripolian timpuriu schema respectiva n-a fost practicata, iar analogiile
morfologice ale unor piese se află în regiunea tiso-transilvanli, este firesc, sustine N .R.,
de presupus că din zona data au venit meşterii în arealul culturii Cucuteni-Tripolie.
După autoare, existenta unor ateliere de turnare şi prelucrare a metalului a fost
documentată în aşezlirile Vesiolyi Kut, Traian-" Dealul Fântânilor" , Bugaci, Brânzeni
V I I I , Nezvisko - nivelul superior, Polivanov Jar - nivelul Tripolie CI. Î n concluzie,
autoarea menţionează rolul deosebit în dezvoltarea centrului tripolian mij lociu al
regiunii tiso-transi lvane de unde s-au raspândit noi forme de unelte şi arme, materie
primă şi noi metode de prelucrare a metalului.
Capitolul opt este consacrat analizei prelucrări i metalului in regiunile nord
pontică şi Volga de Mijloc. Autoarea subliniază caracterul specific al îndeletnicirilor
comunită\ilor de păstori din zonele date. Pe de o parte, modul de viaţli nomad le-a
permis să întreţină relaţii active şi multilaterale cu alte culturi, pe de altă parte
întâmpinau anumite greutăţi în organizarea prelucrării metalului, care s-a dezvoltat într-un
mod deosebit. Ele au preluat impulsurile din centrele de vest ale PMBC, însă neavând
condiţii pentru realizarea lor deplina, meşteri i locali au cautat noi clli, mai simple, de
rezolvare a lor şi au folosit mijloacele tehnice accesibile modului lor de viaţă. Î n urma
analizelor metalografice cercetatoarea a constatat eli specificul prelucrării metalului la
comunităţile de stepli a fost determinat, în mare măsură, de raportul dintre experienta
preluată de la centrele din vest şi cea acumulată de meşterii locali. Î n prima fază de
dezvoltare a PM BC au fost identificate două centre de prelucrare a metalului: 1 ) a
culturii Hvalynsk şi 2) a necropolelor de tipul Novodanilovka şi în cea de-a doua fază
centrul post-Mariupol de pe Niprul lnferior.
Din punct de vedere tehnologic, în cadrul arealului de est al PMBC, cea mai
expresivă colecţie de piese de metal provine din necropolele plane ale culturii Hvalynsk.
Î n prima necropolă de la Hvalynsk au fost descoperite 34 de obiecte de cupru, iar în cea
de-a doua 286. Cercetărilor metalogratice au fost supuse 34 de podoabe, din care 28
provin din prima necropolă şi şase din a doua. După datele spectrale, efectuate de E.K.
Cernys, ele au fost lucrate din materie primă balcano-carpatică, în care rolul predominant
aparţine zăcămintelor nord-tracice. Meşterii locali şi-au însuşit cinci scheme tehnologice
(11, III, V. VI, XI), toate având un caracter de forjare. Dintre ele prevalează patru (11. I I I .
V V I 85%), care presupun modelarea ş i sudarea pieselor l a temperaturi d e 300-800 °C.
Î nsă toate operaţiile de forjare, sustine cercetătoarea, se remarcă printr-o calitate scăzută a
executării. Rebuturile s-au observat la majoritatea pieselor şi s-au constatat defecte atât în
interiorul, cât şi la exteriorul lor. Î n urma cercetărilor metalografice, din cele 34 de piese
26 s-au dovedit a fi lucrate de meşterii locali, douli de cei de origine tripolianli timpurie,
una provine din arealul necropolelor de tipul Novodanilovka şi cinci din cultura Vama.
Dupli N.R., centrul de prelucrare al culturii Hvalynsk s-a format sub influenţa centrului
tripolian timpuriu şi a celui de Ia Dunlirea de Jos (Vama). Î nsli rolul decisiv în transmiterea
materiei prime, a obiectelor finite şi ideile tehnice aparţin comunitliţilor tripoliene timpurii.
Din cele 362 de piese de metal cunoscute in arealul necropolelor de tipul
-
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Novodanilovka au fost cercetate tehnologic 49 de obiecte, care provin de la trei necropole
(Ciapli, Petro-Svistunovo
47 de piese; Suvorovo
2 piese). Analiza spectrală a
metalului din necopolele de tipul dat a arătat că materia primă provine din zona tracică şi
de la Dunărea de Jos. Meşterii locali cunoşteau şase scheme tehnologice, topirea şi
turnarea metalului. Obiectele de cupru erau lucrate prin forjare la temperatura de 300-800
°C, însă mai frecvent utilizau temperatura de 300-500 °<_:: . Autoarea conchide că in
constituirea şi dezvoltarea centrului de prelucrare a metalului Novodanilovka o mare
importantă au avut centrele din vestul PMBC de la Dunărea de Jos şi M ij loc şi din zona
carpato-niproviană, însă rolul principal i-a jucat cel al culturii Vama.
U ltimul centru de prelucrare a metalului, examinat in monografie, a aparţinut
comunităţilor eneolitice post-Mariupol, incadrat de cercetătoare in faza a doua a PMBC.
Analiza spectrală a obiectelor de metal a demonstrat că materia primă utilizată la
confecţionarea lor era similară cu cea din centrul tripolian mij lociu şi din zăcămintele din
Transilvania. Din punct de vedere tehnologic au fost cercetate 46 de piese, majoritatea
fiind podoabe. Î n urma acestor investigaţii autoarea a constatat că meşterii post-Mariupol
şi-au însuşit forjarea, topirea şi turnarea cuprului, având o anumită predilecţie pentru
modelarea pieselor la rece, fiind folosite schemele tehnologice 1, I I, I I I şi VI. Centrul post
Mariupol a apărut, subliniază N.R., sub influenţa centrului tripolian mijlociu, care in bazinul
Nistrului a contribuit nu numai la râspândirea materiei prime şi obiectelor finite, ci şi a
primelor deprinderi tehnice şi a ideilor. Acesta se deosebeşte de centrele de stepă Hvalynsk
şi Novodanilovka după schemele tehnologice de bază şi morfologia obiectelor de metal.
Capitolul nouă reprezintă sinteza problemelor abordate. După autoare, centrul de
prelucrare a metalului constituie un spaţiu tehnologic comun, legat de activitatea
meşterilor profesionişti şi se caracterizează prin: 1 ) răspândirea obiectelor de tipuri
similare; 2) materie primă simi larl!, dupl! componenţa chimicl!; 3) corelaţia dintre
schemele tehnologice, tipurile de turnare şi tipurile de forjare ale metalului. Centrul
metalurgic, sublrniază cercetătoarea, se caracterizează prin spaţiul tehnologic comun şi
include: 1 ) izvoare de materie primă comune; 2) metodele comune de extragere şi
prelucrare a minereului; 3) tipurile de obiecte şi tehnologia similară a producţiei. Acest
tip de centru include intregul ciclu de prelucrare a metalului şi este real izat de meşteri
profesionişti. După N.R., din punct de vedere cultural centrele PMBC reprezintă o zonă
de contacte intre meşterii cu o experienţă tehnologică colectivă. Reţeaua de contacte a
meşterilor cuprinde un teritoriu strâns legat de tradiţiile comune cultural-economice şi
cultural-istorice, care - de regulă - se manifesta in cadrul unei culturi sau complex
cultural (Gumelnita, Varna, Hvalynsk etc.). Analiza materialelor din PMBC i-a permis
autoarei să constate că in sistemul provinciei s-au dezvoltat trei modele de contacte: 1 )
reţeaua de contacte de Ia meşter care lucrează intr-o anumită comunitate şi-şi răspândesc
producţia intr-o anumită zonă; 2) contactele centralizate, răspândirea materiei prime, a
obiectelor finite şi ideilor tehnice dintr-un centru de producţie; 3) combinarea ambelor
tipuri de contacte. Indiferent de forma de organizare a producţiei, in toate centrele
PMBC prelucrarea metalului s-a dezvoltat ca o ramură meşteşugărească independentă in
care figura principală era meşterul profesionist, însă gradul lui de calificare şi direcţia
generală de specializare, in diferite centre, era diferită. Cea mai înaltă diviziune a
muncii a fost atinsă in centrele Gumelniţa şi Vama.
Alte probleme, abordate de N.R., sunt deosebirile dintre centrele din vestul şi
-

-

www.cimec.ro

578

Recenzii

estul PMBC, ultimului fiindu-i caracteristice podoabele şi obiectele de prest1g1u;
relatiile intre centrele de prelucrare a metalului subliniind ca, in prima faza a PMBC, se
evidentiaza două directii principale: 1 ) de la sud spre nord şi nord-est; 2) de la vest spre
est. i n faza a doua a PMBC creşte rolul zonei tiso-transilvane, a cărei influenta s-a
manifestat destul de pregnant in regiunea carpato-niproviana, Autoarea sustine eli in
centrul tripolian mij lociu are loc schimbarea traditiilor in prelucrarea metalului şi
răspăndirea pieselor de origine transilvană. Probabil, presupune cercetătoarea, în zona
respectivă apar nu num�i negustori de obiecte de metal, ci şi meşterii din Transilvania,
care au contribuit la de.t voltarea productiei locale.
O chestiune importantă, discutată pâna in prezent in istoriografie, este
problema origini i metalurgiei eneolitice balcano-carpatice, in privinta căreia au fost
avansate două ipoteze: 1 ) autohtonă şi 2) preluată din Anatolia sau din insulele Mării
Egee. N . R. sustine prima ipoteza, argumentând că este demonstrată de materialele şi
informatiile obţinute in urma cercetărilor din zonele carpato-niproviană şi Dunărea de
Jos. După autoare, impulsul anatol ian a fost sesizat doar în cultura Marita-Karanovo
V din neoliticul recent şi a fost de scurtă durata, fiind probabil slab legat de
dezvoltarea ulterioară a prelucrări i metalului.
O altă problemă este cea a destinului istoric al metalurgiei PMilC, deoarece
în istoriografie s-a l:.:nsat ideea că metalurgia de tip eneolitic dispare odată cu
PMBC şi influenta t i s-a manifestat slab in prelucrarea metalului din bronzul
timpuriu. CercetAtoarea presupune că centrele de la Dunărea de Jos şi zona carpato
niproviană au servit ca bază in dezvoltarea metalurgiei bronzului timpuriu, aducănd
argumente, in majoritatea lor, de ord in tehnologic. i n privinta centrelor. din stepele
nord-pontice şi Volga de M ij loc, N.R. constată că princ ipiul prelul'lrii traditii lor in
zonele respective a fost întrerupt.
i n ultimul compartiment, care de fapt este şi încheierea monografiei, sunt
definite patru etape in dezvoltarea prelucrllrii metalului din sud-estul Europei,
deosebindu-se nu numai prin inovaţii tehnice, ci şi prin transformllri social
economice. Prima etapă corespunde in timp neoliticului timpuriu şi mij lociu, a doua
neoliticului recent, a treia şi a patra-eneol iticului. Autoarea caracterizeaza fi�care
etapa, scoţând in evidentă trăsăturile ei esenţiale.
i n incheiere remarcăm că deşi este evidentă discrepanta dintre obiectele de
cupru atestate şi cele supuse cercetllrilor interd isciplinare, monografia reuşeşte, in
stadiul actual al cerce ;llri lor, să real izeze o sinteza fundamental! asupra prelucrari i
metalului din sud-estl l Europei. De asemenea, relevăm că ce·;trele de pre lucrare a
metalului nu au fost .::ercetate in egalll mllsură, accentul punându-se pe cele de la
Dunărea de Jos, pe cele din complexul Cucutcni-Tripolie ş i din arealul de est. Dar ş i
i n această situatie autoarei rămânându-i necunoscute unele descoperiri importante.
De asemenea, unele idei şi concluzii au un caracter ipotetic sau d iscutabil,
inevitabile - de altfe l - intr-o asemenea l ucrare.
Victor SOROCHIN
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Alexandru Artimon,
CIVILIZA ŢIA MEDIEVALĂ URBANĂ
DIN SECOLELE XIV-XVII (BA CĂU, TG. TROTUŞ, ADJUD),
Editura Documentis, laşi, 1998, 292p. + 1 1 1 fig.
Apărută in anul 1 998, cartea este - după cum însuşi autorul spune in introducere rodul a peste 25 de ani de cercetări arheologice, privind originea şi evoluţia oraşelor
medievale din sud-vestul Moldovei.
Volumul este structurat in şase capitole, având la inceput o Listă a abrevierilor
(p. 7-8) şi o Introducere (p. 9- 1 1 ), iar la stărşit un rezumat in limba franceză (p. 1 721 75) şi Ilustra{ii (p. 1 8 1 -2 1 9).
Cele şase capitole sunt implirtite după cum unnează: 1 . Cadrulflzico-geograflc al
zonei (p. 1 2- 1 9); I l . Consideraţii generale asupra genezei oraşelor medievale din
România, cu privire specială asupra Moldovei (p. 20-32); III. Oraşul Bacău (p. 33-92);
IV. Oraşul Târgu Trotuş (p. 93- 1 55); V. Oraşul Adjud (p. 1 56-1 67); VI. Concluzii (p.
1 68- 1 7 1 ). La rândul lor, capitolele rezervate celor trei oraşe au mai multe subcapitole:
cap. I I I - cinci subcapitole, cap. IV - trei subcapitole şi cap. V - două subcapitole.
După ce in partea introductivă autorul prezintă scopul demersului său, acela de a
obţine informaţii in legătură cu inceputurile vieţii urbane in sud-vestul Moldovei şi apoi
neintrerupta ei continuitate, face un scurt istoric al cercetArilor arheologice pe care le-a
efectuat in fiecare din cele trei localităţi avute in vedere.
Î n primul capitol se face o prezentare generalA a cadrului fizica-geografic şi a
importanţei acestuia la ridicarea celor trei oraşe, iar in cel de-al doi lea capitol face
unele consideratii asupra genezei oraşelor medievale din România, in general, şi a
t:elor din M oldova, în special.
Capitolul al treilea este dedicat oraşului Bacău şi cuprinde cinci subcapitole: 1 .
Dovezi ale /ocuirii in zonei până la apariţia oraşului (p. 33-40), unde aflAm că cele
mai vechi urme de locuire umană coboară până in paleolitic şi continua, neintrerupt,
pânll in epoca medievalA; 2. Originea numelui de Bacău (p. 40-4 1 ), care este şi astllzi
incertă, existând mai multe ipoteze ale originii sale lingvistice: turanicli, maghiarA sau
latină; 3 . Geneza şi evoluţia oraşului in secolele XIV-XJI (p. 4 1 -60) ne prilejuieşte
ocazia de a afla cA oraşul s-a intemeiat la confluenta Bistritei cu Siretul, pe drumul
comercial ce lega Dunărea de nordul continentului, fi ind atestat documentar pentru
prima dată la 6 octombrie 1 408, in t impul lui Alexandru cel Bun. Cercetarile
arheologice întreprinse intre anii 1 967- 1 990 au dus la identificarea vetrei vechi a
oraşului, scoţând la suprafata numeroase vestigii: locuinţe, cuptoare de ars ceramica,
ateliere meşteşuglreşti, gropi menajere. Prin studierea acestora s-a ajuns la concluzia
ca in mij locul secolului XV Bacilul devine un oraş infloritor. Ultimele doua
subcapitole, 4. Bacău/ in vremea lui Ştefen cel Mare. Reşedinţa medievală (p. 60-83)
�i 5. Ba,·ciul in .Yecolul al XJII-Iea (p. 83-92), sunt consacrate perioadei de maximA
inflorire a oraşului in epoca medievala, el devenind mai întâi reşedinţa voievodala
pentru fiul cel mare al lui Ştefan, A J"e xandru, apoi in secolul al XVI-lea reşedinţa a
linutului cu acelaşi nume.
Capitolul al IV -lea este rezervat oraşului Tg. Trotuş şi este structurat in trei
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subcapitole. Primele cercetliri arheologice s-au fllc ut aici in 1 975, ele continuând
apoi pe parcursul a 22 de ani ( 1 976- 1 997). Deşi din punct de vedere cronologic s-a
urmlirit in special perioada cuprinsli intre a doua j umlitate a secolului al X I V -lea şi
sfârşitu l secolului al XVI-lea, pentru o mai bunli înţelegere a problemei, autorul
începe cu geneza localitlltii, Dovezi ale locuirii in zonă până la apariţia oraşului (p.
93- 1 O 1 ), aducând "dovezi " ale locu irii incli din paleolitic, continuând apoi cu
neol iticul, epoca bronzului, epoca fierului, pânli in epoca medievalli. Tot aici se
expl ică evoluţia treptatli a lo�alitlitii, de la una ruralli spre una urbanli, datoritli unor
cond iţii naturale: aşezarea la intersectia unor căi de comunicatie, pozitia econon ică
favorabil li, resursele solului şi ale subsolului, existenta unor sate ce gravi tau in jurul
acestei aşezări, sate care au adus o contribuţie demografica şi au aj utat la formarea
unei pieţe locale. Din al doi lea subcapitol (Geneza şi evoluţia oraşului in secolele
XI V-XV - p. 1 0 1 - 1 30) aflăm eli cercetările arheologice in vechea vatrli a oraşului au
dus la stabil irea top-ografiei nucleului iniţial al aşezlirii medievale, in perioada
cuprinsli intre a doua jumlitate a secolului al X I V-lea şi sfârşitul secolului al X V I I 
lea. A l trei lea subcapitol (Oraşul in secolele XVI- X V I I - p. 1 30- 1 55), trateazli
perioada de maximli inflorire a localitliţii, dar şi inceputurile declideri i sale, datoritl\
unor factori de aceeaşi naturli ca şi cei care au contribuit la ridicarea ei la rang de
urbe: sociali, econom ici, pol itic i .
i n ceea c e priveşte Adjudul, abordat in capitolul V , rezultatele a u fost mai putin
spectaculoase, motivul principal fiind acela că vatra oraşului a fost permanent surpată
de apele Siretului. Cercetările arheologice, despre care afllim in primul subcapitol
(Dovezi ale locuirii in această zonă până la apariţia oraşului - p. 1 56- 1 58), efectuate in
anii 1 974 şi 1 978- 1 980 au evidenţiat o locuire a zonei începând încă din epoca
bronzului până spre sfârşitul secolului XV şi începutul secolului XVI. Partea a doua a
capitolului (Geneza şi evoluţia oraşului in secolele XIV-XVII - p. 1 58- 1 67) clarificli
problemele legate de geneza şi evoluţia oraşului, mai ales cu ajutorul rezultatelor
obţinute în unna efectuării cercetărilor arheologice, dar şi a izvoarelor scrise, din care
reiese că inceputurile Adjudului, ca aşezare urbană, se situează undeva în primele
decenii ale secolului al XV-lea.
Capitolul VI cuprinde concluziile autorului asupra demersului său istoric fllcut în
această lucrare, care pune în evidenţă, cu ajutorul cercetărilor arheologice şi a analizei
istorice, faptul că cele trei oraşe moldave au şi puncte comune, dar şi particularităţi în
ceea ce priveşte geneza şi evoluţia lor istorică, care vin să intregească cunoştinţele
asupra vechimii oraşelor medievale din Moldova. Pornind de la ceea ce se spunea in
Introducere, eli principalul obiectiv al lucrării a fost acela de a evidenţia "civilizatia
medievalli urbană din sud-vestul Moldovei, cu semnificaţii adânci in cunoaşterea
procesului istoric de dezvoltare economico-socială şi politică din spaţiul carpato
danubiano-pontic", noi credem că acest lucru a fost pe deplin atins, fiind o încununare a
muncii depuse timp de peste un sfert de secol.
Atlrian CJOBA NU
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Alexandru 1. Gonţa,
STUDII DE ISTORIE MEDIEVALĂ,
Editura Dosoftei, laşi, 1 998, 404 p.
Semnalâm cu bucurie aparitia unei noi lucrâri de istorie medievala în peisajul
publicisticii româneşti de specialitate. Este vorba de cartea Studii de istorie medievală,
volum ce reuneşte un număr de 34 de studi i şi articole, edite şi inedite, elaborate de
regretatul medievist Alexandru 1. Gonta ( 1 9 1 8- 1 977) în perioada 1 957- 1 977, la care se
adugă planul unei monografii rămase în stadiul de proiect. Cartea a apărut la initiativa
d-nei dr. Veronica Gonta, sotia istoricului, sub îngrij irea profesorilor ieşeni Maria
Magdalena Szekely şi Ştefan S. Gorovei.
Alexandru 1 . Gonta a fost unul dintre cei mai buni cunoscători ai istoriei
medievale româneşti, un cercetător care şi-a dedicat întreaga viaţă afirmării adevărului
istoric, neacceptând compromisurile de nici un fel, motiv pentru care majoritatea
studii lor sale nu au putut fi publicate la vremea respectiva în periodicele de specialitate
din tară. La fel s-a întâmplat şi cu cele cuprinse în acest volum, multe dintre ele
publicându-se pentru prima dată acum, după ce au fost păstrate, cu grijă, de sotia sa.
Pentru a conserva specificul operei, cei care s-au îngrijit de selectarea şi pregătirea
textelor pentru tipar au intervenit foarte putin, şi numai atunci când a fost neapărată
nevoie, pentru îndreptarea unor greşeli de tipar, de dactilografie, a unor lapsm ca/ami sau
semne de punctuatie, precum şi pentru aplicarea unor principii de citare în note.
Majoritatea celor 34 de studii, grupate în functie de tematica abordată în şapte
sectiuni, sunt împărţite în mai multe subdiviziuni şi au în încheiere concluzii. Notele
apar la subsolul fiecărei pagini.
Culegerea este prefatat!\ de un Cul'ânt introductiv (p. 1 -4) şi o Notii asupra
editiei (p. 5-6), fiind încheiată de Note (p. 397-402), unde se găsesc indicatiile
bibl iografice şi unele precizări asupra studiilor cuprinse.
Prima sectiune cuprinde un singur studiu, Rolul cancelariei moldoveneşti in
s/m·i:area numelor de locuri in secolele XI V-XVI. Originea istorică a Cobâle/or (p.
7-24 ), publicat anterior în A liA / (XIV. 1 977, p. 261 -275), pe parcursul căruia autorul
analizează conditi ile în care a apărut denum irea de Cobâle în peisajul topografic al
Moldovei sec. XV-XV I şi menţionează cele cinci aşezări cu acest nume.
A doua sectiune este alcătu ită din opt studi i , edite şi ined ite: Unele aspecte
ale politicii interne a lui Stefan cel Mare (p. 25-36), publicat initial în SRI (X, 1 957,
4 , p. 9 1 - 1 03 ) Domeniile feudale şi privilegiile mcimistirilor moldoveneşti in timpul
domniei lui Stefan cel Mare (p. 3 7-54), ap!lrut în BOR (LXXV, 1 95 7, 5, p. 438455), Consideraţiuni asupra categorii/ar de ţărani in MoldovCI veacului al XV-lea
(p. 55-72), Bulgarii şi sârbii in Ţcirile Române in secolele al XV-lea şi al XVI-lea
(p. 73-88), Cer,·etări cu privire la robia ţiganilor din Moldova in veacurile XI V-XVI
(p. 89- 1 1 4), Domeniile măncistireşti in Ţara Românească in prima jumcitCite a
secolului al XVIII-lea (p. 1 1 5- 1 26), Relaţiile agrare dintre mămistiri şi /o,·uitorii
satelor lor in prima jumătate a secolului XVIII (p. 1 27- 1 32), toate cinci inedite ş i
inceputurile industriei alcoolului in Moldova feudalti (p. 1 33- 1 46), publ icat în
A liA/ ( V I I I , 1 97 1 , p. 1 45- 1 57). Aceste studi i au ca tem!\ aspecte sociale, economice
,
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şi de politic:i i nternă, in Ţări le Române, in general, şi in Moldova, în special. De
aici putem afla alte informatii legate de s istemul de privi legi i a mănăstirilor in
timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi pol itica interna dusă de acesta pentru

consol idarea domnei, situaţia ţăran i lor mo ldoveni in secolul XV şi împărţirea lor pe
categorii, in fu nctie de statutul aşezări i , cond iti i le in care s-au stabilit la nord de
Dunăre comun ităti le de slavi şi bu lgari, originea şi statutul soc ial al t i ga n i l o r ,
domen i i le bisericeşti şi relati i le agrare existente intre această i n st i t u t ie şi t11rani in
secolul a l X V I I I -lea, inceputurile produceri i alcool ului in Moldova medievală, cu
toate avantajele şi dezavantajele care au decurs de pe seama acestei activităţi.
U rmătoarea sectiune este alc�tuită din trei stud ii, primul edit şi ultimele două
inedite, care au ca subiect oraşul moldovenesc med ieval: Oraşul moldovenesc in
veacul al XV-lea. Starea soeia/ci şi economicci a orcişenilor moldoveni (p. 1 4 7- 1 66 ),
publ icat in SA I (V 1 963, p. 27-48), De la cur{ile cnejilor la târgurile medievale
moldoveneşti (p. 1 67- 1 72) şi Originea istoricci a numelui Dorohoi (p. 1 73 - 1 82). Din
cuprinsul lor a flăm lucruri interesante re feritoare la statutul oraşelor din Moldova

medievală, momentul când au apărut ele şi cum s-a petrecut acest fenomen, aici
autorul concluzionând că târgurile moldovene s-au format in epoca traco-geto-celtă.
Cea de-a patra sectiune are in componenta sa opt stud i i , toate i ned i te ,
publ icate anterior in MMS, după cum urmează: Mitropolia şi epis,·opiile ortodoxe
moldoveneşti in secolul al XV-lea (p. 1 83 - 1 96), Darui mcincistiri moldoveneşti din
secolul al XV-lea, de pe valea Dohrovciţului, dispărute (p. 1 97-202), Mcinâstirea de
la Greci din Ţarina laşi/ar. O ctitorie dispărutci a lui A lexandru Lăpuşneanu (p.

203-2 1 0), Un aşezcimânt de cu/turci de la A lexandru Lăpuşneanu pe Valea Secului
inainte de ctitoria lui Nestor Ureche. Schitul lui Zosin (p. 2 1 1 -228), O noi/Ci ctitorie
necunoscutci a lui Alexandru Lcipuşneanu: Mămistirea de peste vale de la Vâncitorii
Bistri{ei (p. 229-240), Mcincistirea Balica din laşi. O ctilorie din veacul al XVI-lea a
boierilor Buzeşti din Ţara Româneascci (p. 24 1 -248), Un spital de mcimi.l"tire la
Putna in veacul al XV-lea (p. 249-256) şi Mitropolitul Anastasie Crimca.fundatorul
celui dintâi spital din Moldova (p. 257-262). Cele opt texte sunt dedicate

aşezăm intelor religioase med ievale româneşti, din lectura lor putându-se afla
amănunte cu privire la unele biserici şi mănăstiri, astăzi d isp!lrute, ctitorite de unii
domnitori sau fam i l i i boiereşti, ori triplu! rol jucat d e llicaşele rel igioase: acela de
organ izare a vietii rel igioase şi ingrij i re a sufletelor, de îngrij ire a s li nătlit i i prin
în fi inţarea in j urul lor a unor spitale (bolnite) şi de focare de cul �ură.
Urmează un grup de patru studi i. din care numai doua au fost publicate
anterior, care fac referire la unele aspecte juridice din soc ietatea moldovenească:
,

Princ:ipii ref"eritoare la drepturile omului in izvoarele istorice ale Moldowi
medievale (p. 263-268), Femeia şi drepturile ei la moştenire in Moldom. dupci Obiceiul pcimântului - (p. 269-274), Domi instituţii feudale moldoveneşti sub
denumire slawi: ./o/du/, Podvoada (p. 275-286) şi A dunarea ţcirii din primăvara
anului / 5 7./ in Moldova (p. 287-292). Î n Moldova med ieva lli func t ion a jus
valachicum, bazat pe obiceiul pământului, care conţinea, afirmă autorul pe baza
cercetărilor sale, princ ipii legate de drepturile omului cu mult mai inainte de
Declara{ia drepturilor omului şi cetăţeanului; de asemenea, in pofida afirmatii lor
unor istorici români şi străini, aduce argumente in favoarea faptu lui că in societatea
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respectivă ambele sexe aveau aceleaşi drepturi la moştenirea pământului, ti ind un
obicei străvechi şi nu imprumutat de la vecini.
Următoarele şase stud ii, patru edite şi două inedite, abordează probleme de
pol iticii externă şi militară: Relaţiile ma/do-germane din secolul al X/Il-lea şi până
in prima jumtila/e a celui de-a/ XVI-/ea (p. 293-296), O p.··oh/emă de geografie
istoricci. Locul unde s-a dat bătălia dintre Ştefan cel Mare �i Petru Aron (p. 1 97308), Strategia lui Ştefan cel Mare in bătălia de la Baia (/ 467) (p. 3 09-326),
Tactica şi strategia lui Ştefan cel Mare in bătălia de lângă Vaslui (p. 327-342).
Cea de-a şaptea secţiune cuprinde patru studi i : Întâlnirea lui Dragoş Vodă cu
fa(co prislicarul, o legendă a secolului al XVII-/ea (p. 373 -376), Miron Cos/in (p.
377-3 84), Un mit din Carpaţi in literatura franceză (p. 3 85-388) şi Drama a doi
ji·aţi greci din lanina in legendele Moldovei (p. 3 89-394), publ icat in Balkan
Studies (Tessaloniki, 7, 1 966, 2, p. 333-394). Cu excepţia lui Miron Cos/in, care
este dedicat vieţii şi operei marelui cărturar moldovean, celelalte studi i ne fac
cunoscute trei din numeroasele legende ce s-au infiripat de-a l ungul timpului pe
plaiurile moldave, unele dintre ele inspirând şi mari scriitori români sau străini,
precum M ihail Sadoveanu sau A lexandre Dumas - tatăl.
La sfârşitul clirţi i este publ icat şi planul unei monografii Moldova sub
A lexandru cel Bun şi .fii săi (p. 395-396). lucrare care nu a mai fost insli real izată.
Chiar dacă unele opinii, interpretări sau concluzi i ale autorului trebuie privite astăzi
cu rezerve, put('lll spune că lucrarea este una de referinţă pentru istoria medievală
româ1;easc� şi reprezintă un punct de plecare pentru cercetările vi itoare. Tipărirea ei
acum este un binemeritat omagiu adus lui A lexandru 1 . Gonţa, care - la 1 O august
1 998 - ar ti impl init 80 de an i.
Adria11 CJOBANU

GODS AND HEROS OF THE BRONZE A GE. EUROPE A T THE
TIME OF UL YSSES, National Muscum of Denmark, Copenhagen,
1998 ; GOTTER UND HELDEN DER BRONZEZEIT. EUROPE IM
ZEITHAL TER DES OD YSSEUS, Kunst- und Ausstellungshalle der
Bundcrsrepublik Deutschland, Bonn, 1 999; L 'EUROPE A U TEMPS
D 'UL YSSE. DJEUX ET HEROS DE L 'ÂGE DU BRONZE, Galeries
Nationalcs du Grand Palais, Paris, 1999,· f>EOI KAI HP!lEE THE
EJIOXHE TO Y X4AKOY H EYP'!lliH ETIE P'IZEE TOY OA YErEA ,
EOvtKo ApxawÎwoytKo Mouatio, AOl]va, 2000
in ultimele decenii Consiliul Europei a organizat aproape in fiecare an o expoziţie
care să prezinte cele mai însemnate realizări ale artei şi culturii europene. În fiecare dintre
acestea s-au impletit in mod armonios atât principalele curente artistice din cele mai vechi
timpuri şi până azi, dar şi multe dintre aspectele interdependentei dintre artă şi civilizaţie.
Scopul acestor expoziţii nu a fost numai acela de a spori conştientizarea importantei
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acestei însemnate moşteniri, cât mai ales de a stimula sentimentul câ suntem in acelaşi
timp părtaşi atât ai acestei moşteniri comune, cât şi a unui destin comun. Cu toate câ s-au
inscris in aceeaşi serie fiecare dintre expoziţii, in parte, au evidentiat aspectul lor european
distinctiv, insa conform parerii specialiştilor, niciodata nu s-au individualizat mai pregnant
decât cu ocazia ultimei expozitii dedicate epocii bronzului.
Este cu atât mai important de subliniat acest lucru, cu cât in aceasta perioadă, din
zorii îndepărtaţi ai istoriei europene, încă inainte ca locuitorii de pe aceste meleaguri sa fi
inceput să-şi aştearnă in scris legendele şi miturile, povestirile şi călătoriile, Europa a putut
fi pentru prima dată identificată cu o entitate cu totul nouă. Descoperirile din arii atât de
diferite incluse în cadrul acestei expoziţii stau marturie acestei civilizaţii unice care s-a
intins încetul cu încetul asupra întregului continent. Expoziţia la care au contribuit şi doua
muzee d in ţara noastra (Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul de Istorie Piatra
Neamt) a constituit în acelaşi timp un motiv de reconsiderare a originilor comune a celor
care ocupa acest spaţiu, în ciuda diferenţelor economice sau a disputelor armate la care s-a
recurs nu de puţine ori. Activitatea Consiliului Europei are ca fond şi continuli sursa de
inspiraţie tocmai aceastli recunoaştere a originii comune şi constituirea unei moşteniri
bazate pe toate aceste valori deosebite care au supravieţuit vitregiilor timpului.
Fiind cea de-a 25-a expoziţie initiata de Consiliul Europei, aceasta s-a bucurat de
atentia directa a patru oraşe europene: Copenhaga, Bonn, Paris şi Atena. Deschisa
pentru inceput la Muzeul Naţional al Danermarcei, la Copen haga, intre 1 9
decemebrie 1 998 şi 5 aprilie 1 999, expoziţia şi-a continuat mai apoi itinerariul pe
traseul Bonn, la Palatul de Expoziţii şi Artă, intre 7 mai-8 august 1 999, Paris, la
Galeriile Naţionale ale Marelui Palat, între 28· septembrie-9 ianuarie 2000 şi in cele
din urmli in Grecia, la Muzeul Arheologic Naţional din Atena.
Intentia autorilor a fost aceea de a readuce la viatll prin intermediul exponatelor
una dintre cele mai importante epoci preistorice, perioada in care comunitâţile de pe
continent au fost supuse unor transformări şi inovaţii deosebit de profunde. Mărturii ale
acestei dezvoltări, vizibile şi in prezent, au fost descoperite in diferite regiuni ale
Europei, din Grecia (Cnossos, Micene), la Troia şi in Asia M icâ, la Zambujal in
Portugalia sau la Stonehenge in Anglia, tărâ a mai aminti nenumaratele movile funerare
din Europa Centrală, care se intind pâna la Ma'ikop in Caucaz. Expoziţia a reunit 237
piese din nu mai puţin de 23 de tari europene, care reliefeaza r1\spândirea noii tehnici a
metalurgiei bronzului in mileniul al I I I-lea î.Hr., ca şi dezvoltarea spre nivele noi a
meşteşugurilor, mai ales ca urmare a atluxului de noi materii prime aduse mereu de mai
departe, odata cu creşterea comerţului cu obiecte de lux.
Este cunoscut faptul câ aceastll perioada, ce avea sâ se întindă pe aproape două
milenii, nu a fost lipsita de tulburări sociale conflicte economice şi militare. Pe acest
fundal se produc însă evenimente esenţiale in devenirea comunitlitilor umane din acest
spaţiu, inceputul istoriei europene fiind astfel marcat către mijlocul mileniului 11 i.Hr.,
de apariţia scrisului linear grec. Gratie unei tradiţii orale care a infruntat vicisitudinile
timpului au ajuns până la noi informatii privind războiul troian sau clllătoriile lui U lise,
ambele petrecute in timpul epocii bronzului, epopeile homerice, cu rădăcini in epoca
bronzului din Europa oferindu-ne mărturia acestei moşteniri culturale pllstratll până la
noi de-a lungul secolelor.
i mparţitll in cinci secţiuni, expozitia s-a concentrat asupra unor elemente care au
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constituit o influenţă decisivă în dezvoltarea civilizaţiilor apusene. Sunt structurate
astfel: 1 . Avenlurieri şi călători ai epocii bronzului; 2. Eroii in palatele lor; 3. Eroii:
Viaţa şi Moartea; 4. Lumea Zeilor; 5. Trezirea Europei. Catalogul (având 300 de
pagini) lansat cu acest prilej reuneşte în cadrul fiecărei secţiuni o serie de articole care
reliefează într-o manieră cât mai adecvată originalitatea şi omogenitatea epocii
bronzului în Europa. În acest sens au fost reunile diverse studii cu privire la mărturiile
epocii bronzului. pornind de la piese din aur descoperite în Creta, în mormintele regale
de la Micene şi până la piesele descoperite în partea centrală şi de nord a Europei, cum
ar ti faimosul "car solar" de la Trundholm, din Danemarca, asociind totodată metalul
pretios cu adorarea soarelui.
Catalogul astfel structurat pare să-i favorizeze pe eroi, cărora le sunt dedicate
mai multe sectiuni, însă deşi la început zeii par a fi mai puţin reprezentati, două teme
iconografice slujesc in mod spectaculos la invocarea prezenţei acestora în lumea epocii
bronzului. Este vorba despre motivul taurului, descoperit aproape peste tot in
Mediterana, la care fac aluzie coifurile cu coarne, cum ar fi cel de la Vikso
(Danemarca), iar al doilea motiv este cel al păsării. Acesta apare pe altarele de'h
Cnossos şi M icene, la fel ca şi pe un număr destul de mare de care votive din Europa
centrală şi de nord, precum şi pe unele vase, dedicate �ră îndoială zeilor.
Majoritatea exponatelor au reuşit să realizeze o imagine a condiţiilor în care a
luat naştere istoria europeană, în contextul în care Europa modernă se află încă în
procesul de creatie, sugerând similitudinea evolutiei acestora având la bază aceleaşi
origini şi mituri. Catalogul are în deschidere un "Cuvânt inainte " al Secretarului
General al Consiliului Europei, o ''Prefaţci " semnată de organizatori, urmând o
·'fnlroducere" structurată în două părţi: "Zei şi eroi ai epocii bronzului. Europa in
limpul lui Ulise "şi "Surse scrise şi arheologie: Homer. scrierea liniarci B şi
arheologia " Asemeni expozitiei, catalogul este împărtit pe 5 capitole care ilustrează
cele 5 secţiuni: Cap. 1 . A venturieri. artizani şi cei/ii/ori; Cap. 2. Eroii şi pa/alele lor;
Cap. 3. Eroii: Via{â şi moar/e; Cap. 4. Lumea zeilor in epoca bronzului; Cap. 5.
Naşlerea Europei.
Capitolul 1 cuprinde 1 O articole care tratează perioada supusă atentiei din punctul

de vedere al pur1ătorilor epocii bronzului în Europa, al mijloacelor de transport care
facilitau schimburile dintre aceste comunităţi, în special vasele, al materiilor prime din
care au fost realizate obiectele de uz casnic sau cele de cult, al noilor tehnici utilizate,
metalurgia şi prelucrarea aurului, �ră însă a evita şi un studiu riguros asupra
arheometriei şi a metodelor de cercetare. Articolul semnat de Jean-Pierre M o hen ,
Aventurieri. artizani si călători. avansează ideea confom1 căreia unul dintre cei mai
importanti factori în creşterea şi dezvoltarea relaţiilor comerciale, în Calcolitic şi în
epoca bronzului 1-a reprezentat dezvoltarea metalurgiei şi a tehnicii de prelucrare a
mrrului, concentrate în primul rând pe producţia obiectelor de prestigiu, a armelor şi
bijuteriilor. Alături de acestea un număr important de inovatii culturale a contribuit în
mod egal la transfom1ările profunde ale societăţii. Printre ele se numără introducerea
plugului cu jug şi a boilor ca animale de tractiune, utilizarea îngrăşămintelor naturale
pentru a reânnoi fertilitatea solului, deopotrivă cu introducerea băuturilor alcoolice, ca
micdul, repede urmat mai apoi de aparitia vinului în regiunile sudice. A lti astfel de
tuctori au fost' introducerea şi uti lizarea cailor în Est, pentru luptă şi ca element de
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prestigiu, proliferarea armelor ofensive şi defensive, precum şi aparitia scrisului pe
continentul european, in Grecia.
Una dintre cele mai interesante marturii ale epocii stravechi o constituie
descoperirea din 1 99 1 , la o altitudine de 3200 metri in Alpii Otztal, intre Austria şi
Italia, a corpului îngheţat al unui barbat. Acesta este de altfel subiectul at1icolului
semnat de Walter Leitner, Otzi-Omul din ghiatli. Descoperit la 1 9 septembrie 1 99 1
corpul acestui bărbat, cu o vechime de peste 3500 ani, s-a pastrat in mod natural, in
gheţar, fll rli a suferi distrugeri, astfel înclit au putut fi identificate în mai multe locuri ale
corpului său numeroase tatuaje. considerate ca tiind cele mai vechi astfel de semne din
câte se cunosc până acum. Studiul resturilor găsite alături de corpul inghetat a oFerit
cercetătorilor o imagine nouă asupra portului şi echipamentului utilizat de clitre
locuitorii din Alpi in ultimele decenii ale epocii pietrei.
lmpot1anţa arheometriei în cadrul metodelor de cercetare este tratata într-un nou
articol semnat Jean-Pierre Mohen, Arheometria si metodele de cercetare. Conform
auJorului acestui articol, ţelul oriclirui arheolog este acela de a explora antropofagia
trecutului, in limitele orizontului istoric limitat, şi de a studia condiţiile de viaţli, relaţiile
cu mediul inconjurlitor, sistemul de credinţe şi obiceiuri din zone geografice modeste.
Cercetarea ştiinţificli a conferit precizie unor numeroase pozitii arheologice cu privire la
epoca bronzului, având astFel o contributie semnificativ!� la înţelegerea Fenomenului de
naştere a istoriei Europei.
Vaclav Furmănek este autorul articolului. Interactiuni intre regiunile carpatice
şi cele est mediteraneene la jumătatea mileniului Il i. Hr. Concluzia la care ajunge
autorul este aceea di in timpul secolului al XV-lea i. Hr., la trecerea de la epoca
timpurie a bronzului la cea mij locie, interacţiunea dintre regiunea est-mediteraneeanli şi
Europa centrală a inceput să intre în declin. Culturile avansate din regiunile carpatice şi
central europene au declizut, şi au trecut secole inainte sll tie atins vechiul nivel
economic şi social de dezvoltare şi ca interacţiunea complexă nord-sud sa redevinli
semni ficat iva.
Jean-Pierre Mohcn semneaza articolul, Douli inventii prestigioase si
indemânatice: metalurgia si arta prelucrării aurului, în cadrul căruia tratează aspecte
diferite ale emergenţei metalurgiei bronzului, a prelucrlirii aurului, pentru a surprinde
mai apoi trecerea la metalurgia fierului. Principalele zone în care şi-au desthşurat
activitatea cei care prelucrau bronzul şi aurul au fost centrele urbane, cum ar fi Enkomi,
Cipru, Pylos sau în arii destul de dens populate asemeni aşezărilor fortificate din centrul
Europei. Descoperirile din săpăturile subacvatice desflişurate in diferite părţi ale mării
Egee sau din estul Mediteranei au îmbogăţit in mod semnificativ cunoştinţele despre
circulaţia bunurilor şi a ideilor între Est şi Vest in epoca bronzului, mai ales in faza
finală a acestei ţerioade. Articolul semnat de Katic Demakopoulou, Epave in estul
Mcditeranei. evidenţiază faptul eli vasde care circulau in partea de est a Mediteranei,
impreuna cu inventarul descoperit la bordul lor, stau mărturie in favoarea contactelor şi
schimburilor comerciale începute încă din epoca timpurie a bronzului. Comerţul
organiL1l. la mare distanţă, era deja stabilit in timpul celei de-a doua jumlităţi a
mileniului I l i. Hr. Acesta implica nu numai ţllrile din partea de est a Mediteranei, ci şi
lumea egeeană şi anumite parţi din restul Europei.
Anthony F. Harding este autorul articolului având ca obiect de studiu
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Schimburile de materii prime intre nord si sud in care sunt cuprinse informaţii utile
despre centrele de extracţie a principalelor materii prime exploatate in această perioadă,
autorul stabilind ariile de raspândire, urmarind totodata şi firul schimburilor comerciale
la care au dat naştere. Toate aceste circulaţii ale materiilor prime presupun existenta
unor mij loace de transport adecvate, pe care autorul încearcă sa le descopere spre a trasa
mai apoi posibile rute comerciale intre nordul şi sudul Europei.
Articolul lui Stuart Needam, Tezaure si epave din Atlantic, incearca sa aducă in
discuţie probleme legate de tezaurele aparţinând epocii bronzului descoperite in urma
investigatiilor f!icute in apele oceanului Atlantic. Autorul ajunge la concluzia că in timp
ce despre multe dintre bronzurile descoperite in afara coastelor Europei, din estuare sau
din fluvii. râuri. se crede că ar proveni de pc urma scufundării unor vase. nici una dintre
aceste descoperiri nu este sigură. Descoperirile din râuri sunt in general subiectul unei
interpretări alternative in care ele sunt văzute ca depozite rituale oferite zeităţilor apei.
În alte contexte, au fost descoperite bărci sau bucăţi din acestea. aparţinând epocii
bronzului. Concluzia finală este aceea că, din punctul de vedere al autorului, tezaurele şi
tezaurizarea trebuie înţelese ca mijloace de regularizare şi de circumscriere a circulaţiei
metalelor, circulaţie care se produce la nivele diferite, intre diverse teritorii, intre
diferite clase din interiorul unui grup social, şi in acelaşi timp intre lumea celor vii şi
lumea spiritelor şi a zeilor.
Ma ria Lu isa Ru iz-Galvez Priego in articolul intitulat Călătoria ca rit de initiere,
realizează un studiu deosebit de interesant cu privire la călători şi călătorii in epoca
bronzului, pornind de la figura legendarului Ulise, simbol al aventurierului, călătorului
spre capătul lumii, descoperitorul a noi popoare şi ţinuturi. Această imagine a eroului,
ca aventurier, confruntat cu pericolele din regiuni ciudate şi misterioase, răsplătit pentru
îndrăzneala şi curajul său cu noi meşteşuguri şi cunoştinţe, este după părerea sa
produsul unui punct de vedere static şi egocentric asupra lumii, caracteristic în special
agricultorilor sedentari. Astfel de oameni văd lumea din afara dintr-un punct avantajos,
din spatele: fortificatiilor şi al zidurilor lor, sau a oricăror alte bariere protectoare. care
separă câmpul de pădure sau terenul cultivat de natura neâmblânzită. Şi mai apoi, din
acest centru al lumii. după cum fiecare tiintă umană se vede pe ca însăşi, începe
catcgorisirea elementelor care o inconjoară: bun sau rău. civilizat sau barbar, sigur sau
periculos. familiar sau misterios, normal sau monstruos. in functie de gradul lor de
con formism (sau nonconformism) cu propriile lor percepţii ale We/tanschmmng-ului.
Cu cât ne indep1111ăm mai mult de centrul propriei noastre lumi cu atât mai ciudate şi
mai misterioase ne apar fiinţele şi peisajele.
Către sfârşitul mileniului al I I I-lea BC, abandonarea bronzului în favoarea
argintului, considerat ca fiind "moneda comună" în comerţul străin cu Mesopotamia a
produs o reorientare a schimburilor la mare distanţă precum şi incorporarea marii Egee
in acest sistem mondial. Î n mod gradat, regiunile care au mai rămas din Europa au fost
integrate în complexul extins de schimburi care implica comertul cu materii prime mai
rare. schimbul de noi tehnologii, de cunoştinţe specializate şi chiar de fi inte umane. Î n
ciuda multor dificultati în ceea ce priveşte comunicarea, codurile simbolice s-au
dezvoltat de asemenea ca un fel de "încărcătură" culturală comuna, pe care o mai
întâlnim până şi în ziua de azi.
Lothar Sperber, se ocupa de studiul metalelor folosite in cadrul acestei epoci,
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tratând în articolul Crize în aprovizionarea cu metal a Europei apusene în timpul
perioadei târzii a bronzului: de la bronz la fier, probleme interesante legate de evoluţia
tehnicilor metalurgice şi schimbările pe care acestea le produc în viata comunităţilor
umane. Conform opiniilor acestuia, producerea fierului îşi are originea în procesul de
Pletalurgie a cuprului. Pe la începuturile mileniului 1 BC tehnologia prelucrării fierului
începuse să se rllspândească din Grecia peste regiunea Dunării centrale precum şi în
pllrtile central apusene ale Europei, acolo unde fierul era folosit initial numai sporadic şi
în cantitliţi mici, ca metal decorativ şi pentru realizarea unor obiecte minuscule. Una
dintre cauzele apariţiei acestor crize în procesul de prelucrare a bronzului a constituit-o
deteriorarea calitătii aliajului folosit la fabricarea armelor. uneltelor şi al celorlalte
m1efacte, ca urmare a creşterii concentratiilor de plumb în bronz, fapt care devine
evident dupli 900 BC, fiind cel mai probabil atribuit folosirii cositorului care conţinea
plumb în mod natural. Date fiind constrângerile impuse de dificultâţile în
aprovizionarea cu bronz şi cupru, precum şi deteriorarea calitlitii acestor metale atunci
când erau la îndemână, utilizarea fierului devine mai atractivă, nu numai din punctul de
vedere tehnic cât şi din cel economic. Concluziile autorului s-au datorat în mare parte şi
studiului pc care acesta 1-a întreprins asupra productiei cuprului alpin la Salzburg, în
nordul Tyrolului sau în partea de sud a Bavariei, în timpul perioadei bronzului mijlociu
sau a celui târziu.
Capitolul al I l -lea intitulat Eroii şi palatele lor reuneşte alte zece articole care
tratează in special aspecte care tin de realizările urbanistice ale purtătorilor civilizatiei
bronzului în Europa precum şi de preferintele acestora în domenii mai puţin legate de
constructii, cum ar fi acelea ale vestimentatiei şi obiectelor de podoabă, fără a evita însă
şi unele referiri asupra rolului cailor în epoca bronzului.
Albrecht JockenhOvel, în articolul intitulat Imaginea omului epoci i bronzului,
reuşeşte să ne introducli in lumea mirificli a reprezentărilor umane a comunitătilor
specifice epocii bronzului. Autorul afirmă că încercările cercetătorilor de a reconstitui o
imagine vie a oamenilor epocii bronzului se bazează pe corpurile păstrate în turbării, pe
resturile recuperate din situri funerare sau cinerare, singurele care pot oferi adesea
informatii despre conditiile lor de viaţă, inclusiv in ceea ce priveşte bolile de care au
suferit. Idolii de marmură cu forme schematizate, apartinând perioadei bronzului
timpuriu, asemenea celor descoperiţi in zona Cicladelor, reprezintli apogeul dezvoltării
statuilor din perioada târzic a epocii pietrei. Pe lângă descoperirile figurilor din lut sau
din metal. din zona egeeanll, cea mai notabilă descoperire din aria nordicll a epocii
bronzului o reprezintă ansamblul unic denumit "carul solar de la Trundholm'', cea mai
mare sculptură creată in spaţiul extra-cgeean al Europei în epoca bronzului.
Conditiile climatice specitice perioadei bronzului din Europa, insotite de
schimbări drastice în viata socială, au influentat creşterea structurilor social-economice
stabile ale populaţii lor europene dincolo de fruntariile regiunii egeene. Autorul se referă
pe rând la imaginile reprezentând bărbaţi şi femei, la reprezentările de vehicule ş i cai, la
activităţile de petrecere a timpului liber, vânătoarea, jocurile, muzica şi dansul. Prin
intermediul obiectelor descoperite autorul reuşeşte să evidenţieze câteva dintre aspectele
importante ale vietii comunităţilor epoci i bronzului, între care muzica şi dansul nu
constituiau numai o formă de distractie ci şi elemente esenţiale ale ritualurilor magice şi
ceremoniilor religioase.
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Susana Oliveira Jorge este autoarea articolului Asezări si teritorii ale epocii
bronzului din Peninsula l berica, în cadrul caruia pe lângă o serie de concluzii privitoare
la caracteristicile generale ale aşezărilor, realizează un studiu de caz asupra culturii El
Argar. Î nconjurate de ziduri de diferite tipuri, caracterizate de grade diferite de
persistenţă, aceste aşezări au format un şir divers de ecosisteme detenninat de
caracteristicile lor specifice socio-economice. Tennenul de "aşezare fortificată" capăta o
varietate de înţelesuri în timpul acestei perioade, ceea ce o defineşte însă in general este
faptul ca orice aşezare de acest tip era incercuita de construcţii de piatra, cu grade
diferite de pennanenţă, vizibilitate şi scara. Una dintre expl icaţiile oferite de catre
autoarea acestui articol ar fi aceea că aceste construcţii, pe lângă funcţia lor evidenta de
bariere împotriva năv!llirilor din afară, trebuie interpretate ca reprezentând amenajări de
comunicatie construite în sprij inul unor structuri teritoriale aparte, cu scopul de a
identifica între ele aceste comunitati.
Către sfârşitul mileniului IV BC se observă apariţia unor amenajări agrare
durabile pe locul in care au ap!lrut astfel de aşezări fortificate. Amenajarile includeau
sisteme de irigaţie şi alte fonne de cultivare intensivă cum ar fi şi practica folosirii cu
intermitcntl'l a anumitor terenuri. Toate aceste amenajări presupuneau o ocupare
neîntreruptă a unui teritoriu pentru o perioadă mai lungă de timp. Astfel aceste
amenajări agricole nu mai puteau fi despărtite de tendinta sistematică de a revendica
dominarea asupra pământului în teritorii ale căror limite deveneau din ce in ce mai clar
identificabile atât din punct de vedere conceptual cât şi geografic. După ce prezinta
cazul culturii El Argar. autoarea ajunge la concluzia că referitor la capacitatea elitelor
din aceste aşezări de a conduce, multe dintre societăţile din peninsula l berică par să fi
fost mult mai deschise şi mai primitoare decât cele din sud-est.
Despre Asezările din regiunea Dunării ne vorbeşte Tibor Kovâcs, care
analizează ceea ce L. Pigorini numea pentru Europa centrală şi de est "variante ale
aşezărilor terramare din Italia" Deşi aşezările stratificate din estul Europei şi din
regiunea Dunarii de Jos pot fi cu greu asemănate tell-urilor clasice din Asia Mică, totuşi
aceste aşezări împărtăşesc una dintre trăsăturile definitorii ale tell-urilor originale.
Anume, aceea că, urmare a distrugerii sau decăderii construcţiilor resturile acestora au
fost nivelate şi noile constructii au fost ridicate deasupra celorlalte mai vechi, pe acelaşi
loc. Astfel dispunerea internă a străzilor şi a caselor rămânea aproape neschimbata de-a
lungul a numeroase generaţii. Ceea ce diferea de la o generaţie la alta era movila
aşezării, tell-ul in sine. care creştea in înalţime. Tell-ul ca fonna de aşezare
caracteristică a constituit o trasatură distinctă a modului de viaţa sedentară şi anume a
aceleia bazată pc o economie a cultivării grânelor şi creşterii animalelor, care a evoluat
din străvechiul Orient îndepărtat. Această bază permanentă pentru cultura agricolă, care
a ajuns cu timpul să domine modul de viaţa al locuitorilor din regiunea Dunarii s-a
r:lspândit mai puţin datorită migraţiilor cât datorita difuziunii.
O incursiune mai amplă in domeniul urbanisticii acestei perioade, atât de
interesante din punct de vedere al realizărilor sale arhitectonice, o intreprindem prin
intermediul articolului semnat de Katie Demakopoulou, Palate egeene. Cele mai
timpurii construcţii monumentale, care au servit cel mai probabil drept centre
administrative sau ca reşedinte ale conducătorilor locali, şi-au flicut aparitia in regiunea
cgeeană în timpul celei de-a doua faze a perioadei bronzului timpuriu (aprox.' 2900-
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2400 BC), când Grecia centrală şi Peloponesul era pe punctul de a dezvolta a civilizaţie
destul de avansată. Realizările majore ale acestei perioade, care dezvliluie existenta unei
organizări social-politice complexe, sunt vizibile în domeniul arhitecturii, prin ridicarea
constructiilor monumentale, cunoscute sub numele de "case coridor" din Beotia,
anumite parti ale Peloponesului şi din Egina. Aceste realizări au disparut însă la sfârşitul
perioadei Heladicului I l timpuriu, spre a fi urmate de o perioada de regres cultural, care
a luat sffirşit în Grecia continentala la începutul perioadei miceniene în 1 600 BC.
Pierre Pitrequin tratează în continuare problema aşezărilor amplasate în condiţii
nu tocmai favorabile construirii, cum ar fi acelea mlliştinoase sau bogate în precipitaţii.
Articolul sau, Asezări din arii mlllstinoase (umede), reliefeaza faptul eli aşezările în
Europa comunitllţilor epocii bronzului s-au adaptat la soiurile spongioase, instabile
mecanic, predestinate inundatiilor. Acestea sunt cunoscute prin intermediul aşezărilor cu
străzi paralele şi case rectangulare aranjate în şir din fostele regiuni m lliştinoase ale văii
fluviului Pad, precum şi cele de pe malurile lacuri lor din regiunea de nord-vest a Alpi lor.
Autorul remarcă faptul eli în perioada epocii bronzului locuitorii din oricare
regiune a Europei cunoşteau moduri diferite de a rezolva problemele impuse de
terenurile umede, inundaţii tluctuante şi stabilitate redusa a solului. Corelarea dintre
acele locuinte lacustre şi perioadele secetoase din epoca bronzului este evidenta, cel
puţin în ceea ce priveşte regiunea de la nord de Alpi. Aceste aşezări au fost în mod
frecvent inundate şi abandonate, mai ales între sec. XC-XI I BC, în timpul perioadelor
de ingheturi deosebite sau a celor de topire a gheţurilor. Date fiind aceste condiţii foarte
dificile, construirea aşezărilor pe terenuri umede în timpul perioadei migratiei
popoarelor, dintre sec. XVI I I-XV BC şi mai apoi dintre sec. XI-IX BC, apare ca o
măsurll întru totul raţională.
În acelaşi context al studierii tipurilor de aşezări specifice epocii bronzului se
înscrie şi al doilea articol semnat de Albrecht Jockenhftvel, Fortarete din eooca
bronzului în Europa: securitatea teritorială. Articolul reprezint:! un studiu detaliat al
trllsaturilor pe care le îmbracll aşezllr ile fortificate din Europa, insistând mai ales asupra
problemelor pe care le ridica acest tip de cercetare în elucidarea modului de viatll al
unor comunitati umane specifice acestei perioade. Autorul afirma inel! de la bun început
faptul eli nici o structura asemlinătoare palatelor din culturile minoicli sau micenianli, nu
a fost descoperita în afara regiunii egeene unde aşezllr ile au in general un caracte tipic
defensiv, structurat in aşa fel încât sa ofere protectia necesara impotriva armelor de
război. Autorul remarca faptul eli, deşi multe la numAr, descoperirile acestei perioade
prezinta anumite diferente regionale remarcabile, întrucât acest tip de aşezare fortificata,
cu unele mici exceptii, era aproape necunoscută in regiunile nordice şi in insulele
Britanice in timpul epocii bronzului.
Fortaretele au dispărut in multe pllrti ale Europei centrale către inceputurile
epocii fierului. Deşi nu au fost inca clar stabilite cauzele acestui fenomen, este mai mult
decât sigur, conchide autorul, eli inrliutlltirea pentru o perioada relativ îndelungată a
conditiilor climatice, să fi constituit un factor destul de semnificativ în acest sens.
Un articol deosebit de interesant, datorită precizarilor pe care le oferă în
cercetarea vestigiilor arheologice referitoare la comunitatile epocii bronzului, îl
reprezinta Omul epocii bronzului, semnat de Michael Schultz. Aşa cum remarcă, inca
de la inceput autorul, omul a trăit inci din timpurile cele mai îndepărtate printre
•
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pericolele impuse de către mediul înconjurator, înfruntând ameninţarea constanta a
imbolnăvirii şi a molimclor.
Autorul insista asupra unor aspecte cum ar fi: paleopatologia, trasaturile fizice
ale omului epocii bronzului, maladiile copilăriei, etiologia maladiilor copilariei,
epldemiologia acestora. tulburarile deficienţei nutriţionale la copii din perioada
bronzului timpuriu, maladiile infecţioase la copiii din Europa centrală în perioada
bronzului timpuriu, tulburările dentale şi periodentale la copiii din perioada bronZului
timpuriu, chirurgia şi ranile craniului. Concluziile la care ajunge autorul, în urma unui
studiu pertinent asupra aspectelor enumerate mai sus, converg către ideea că metodele şi
tehnicile paleopatologiei ne permit să reconstituim o imagine relativ certă a condiţiilor
de viaţă ale omului din epoca bronzului, inclusiv în ceea ce priveşte tulburările fizice şi
maladiile care au prevalat în timpul acestei perioade.
G isela Schumacher-Matthilus este autoarea articolului Vesminte si bijuterii.
care este însoţit de o bogată ilustraţie (veşminte purtate de o tânărll din Egtved, Jutland,
Danemarca, epoca bronzului timpuriu 1 400 BC; figurine dintr-un mormânt de la Cima;
colt de mistreţ montat pe un suport de fier, La Colombine, Yonne, Franţa, din perioada
bronzului târziu; precum şi un impresionant tezaur de bijuterii feminine descoperit la
Wierzchowo, Szcecinek, Koszalin, aparţinând perioadei bronzului târziu) care ne
prilejuieşte o incursiune apa11e in domeniul practicilor şi materialelor utilizate in
confecţionarea obiectelor de podoabă şi articolelor de vestimentaţie a purtătorilor epocii
bronzului in Europa. Dcpinzând in mod direct de stadiul de dezvoltare a unei anumite
culturi, vestimentaţia reprezintă expresia unui rafinament putând fi folosită in acest sens
pentru a demonstra statutul social. In ceea ce priveşte bij uterii le, acestea oferă informaţii
deosebite asupra particubritllţilor regionale şi statutului social. Mormintele, statuetele şi
picturile murale oferă informaţii despre modul in care aceste obiecte erau purtate şi
despre tolosirea lor in funcţie de gen.
Ute Luise Dietz, incearca astfel prin intermediul studiului Caii in epoca
bronzului, să găseasca anumite raspunsuri la unele dintre problemele încă ambigue
legate de acest aspect. Nu s-a stabilit inca, in mod precis, unde şi când anume a fost
domesticit pentru prima dată calul, deşi se pare că aceasta s-a produs undeva pe paj iştile
Eurasiei către sfârşitul epoci i de piatră. Este cunoscut faptul ca in mileniul al I I I-lea BC
caii erau folosiţi pe o arie extinsa in Europa. Considerat la inceput o sursă de hrana,
unele indicatii referitoare la tabu-uri privind consumarea carni i de cal in timpul
bronzului târziu, sugereazA ideea conform căreia calul s-a bucurat in scurt timp de un
statut aparte printre animalele domestice.
Studiul realizat de cercctlUoarea sus menţionată reliefeazA folosirea calului şi a
vehiculelor trase de acesta in acţiuni militare, pentru transport diferitelor materiale.
pentru parade, că lătorii ş i intreceri, mai ales in Grecia miceniana. Începând cu perioada
bronzului mijlociu şi mai ales din epoca bronzului târziu, calul şi roata sunt frecvent
întâlnite ca motive decorative pe obiecte rel ig ioase şi pe alte articole sau instrumente de
uz cotidian. Primii luptatori călare au aparut in timpul mileniului 1 BC. Campaniile

c:imerienilor şi sciţilor in Asia Mic:ă marcheazA sfârşitul erei marilor armate c:u care.
Capitolul se incheie cu un articol interesant, semnat de Rolf-Heiner Behrends,
Colti de mistret si obiecte din bronz de la Karlsruhe-Neuret. Studiul aduce in atenţia
ccrc:etatorilor descoperirea din 1 988, a unui colier din bronz şi a unui colt de mistreţ
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prevăzut cu un suport din bronz. Cele două artefacte par să fi fost depozitate direct în
apă, presupunere bazată pe lipsa patinei celor două obiecte, fiind astfel incluse în
categoria descoperirilor din ape curgătoare şi considerate ofrande. Î n funcţie de
analogiile tlcute cu descoperirile de acelaşi tip din Franţa, ele au fost atribuite perioadei
timpurii a culturii câmpurilor de urne.
Capitolul al treilea intitulat Eroii: viată si moarte, cuprinde o serie de I l articole,
a căror tematică predominantă este aceea referitoare la cercetările realizate asupra unor
diferite morminte aparţinând epocii bronzului, precum şi asupra altor probleme care
tratează viaţa şi obiceiurile comunitliţilor specifice acestei perioade. Jorgen Jensen, in
studiul Eroii: viata si moarte urmăreşte evoluţia eroilor războinici din regiunea egeeană
de-a lungul celor trei perioade ale epocii bronzului, insoţind articolul de o ilustraţie
deosebit de sugestivă, care ne introduce în atmosfera plină de stil şi originalitate a
armelor şi accesoriilor de luptă prelucrate din bronz. Obiectele asupra cărora autorul îşi
concentrează atentia sunt coifurile de metal, statuetele purtând coifuri cu coarne,
asemenea celor descoperite la Viske, in Danemarca, scuturile circulare din lemn având
aplicate bucăţi de metal, topoare de diferite tipuri şi dimensiuni, precum şi alte obiecte
realizate din acelaşi material. Apărută in regiunile nordice ale Europei încă din secolul
al XV -lea BC, sabia se răspândeşte cu rapiditate in întreg continentul, ajungând ca în
secolul al X l i-lea să fie prezentă sub forme diferite nu numai în Grecia, dar şi in Cipru,
orientul Mijlociu sau in Egipt. Tipul predominant in această perioadă pare să fie cel
specific regiunii carpatice, de unde s-a răspândit mai apoi către sud, mai ales datorită
superiorităţii ca armă de atac faţă de săbiile egeene.
După secolul al X l i i-lea BC cultura eroului războinic a fost reflectată în special
de descoperirile de arme din Europa transalpină, deşi intr-o manieră adaptată condiţiilor
locale din nordul şi centrul Europei. Ca dovadă a acestui fenomen autorul menţionează
util izarea carelor ca obiecte de cult şi simbol al puterii. Carele pe două roţi, primul şi cel
mai îndepărtat simbol al conducătorilor micenieni, apar in conditii izolate in regiunea de
nord a Alpilor. în care de altfel continuă să evolueze, tlcându-şi curând aparitia, în
secolele X I I I-X I I BC carele pe patru roţi. Î n secolele care au urmat acest tip de car a fost
utilizat mai mult in cadrul unor ceremonii, decât in scopuri militare. Alături de arme şi
vase de băut acesta şi-a menţinut însă semnificaţia ca simbol al elitei războinice, grup
care a căpătat treptat preeminenţa in nordul Europei in epoca bronzului, înflorind în
mod particular către începutul epocii fierului şi la mijlocul mileniului 1 BC.
Katie Demakopoulou, în articolul Arhitectură funerară si obiceiuri funerare în
regiunea egeeană, ne ofera mărturii importante asupra dimensiunii sociale a acestei
perioade. Autoarea a observat că exista asemanari considerabile în ceea ce priveşte
credinţele despre moarte adoptate de catre locuitorii diferitelor regiuni ale spaţiului
preistoric egeean. Cercetările întreprinse atesta faptul potrivit căruia, multe dintre
tipurile de morminte şi ritualuri funerare din spaţiul egeean, aparţinând neoliticului,
continuă in epoca bronzului. Autoarea porneşte de la tipologia acestor morminte
m·e nţionând că de la începutul epocii bronzului, cea mai comună formă de
înmormântare o constituia inhumaţia, incinerările rămânând un fapt excepţional până
către sfărşitul acestei perioade, când această practică a sporit in mod gradat. Mormintele
erau fie izolate, fie organizate în cimitire, situate uneori in interiorul aşezărilor
(intram urale), alteori in afara acestora (extramurale).
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Mormintele în cistă au continuat să fie utilizate în paralel cu mormintele cu
încăpere funerară, multe dintre acestea fi ind descoperite în cadrul unor cimitire cu
morminte cu încăperi. Mărturiile oferite de construirea mormintelor cu încăpere,
precum şi marea cantitate de ofrande descoperită în interiorul acestora, printre care se
numără vasele din piatră şi lut, vasele de lux, bijuteriile, armele, figurinele, obiectele de
fildeş sau de ambră, relevă o structură socială complexă. Ideea centrală care se
desprinde din acest studiu este aceea, potrivit căreia mormintele cu încăpere par să fi
fost destinate populaţiei urbane obişnuite din lumea miceriiană, deşi unele dintre ele,
între care se includ cele de Ia Micene, Dendra şi altele, conţin ofrande deosebit de
valoroase, comparabile inventarului descoperit în mormintele regale.
Articolul Printii Atlanticului, semnat de Jacques Briard, aduce câteva lămuriri
cu privire la efectele dezvoltări i metalurgiei în partea de vest a Europei, în special în
Insulele Britanice şi în Britania. Conform cercetărilor autorului, exploatarea minelor şi
controlul schimbului de produse manufacturate a oferit o ascensiune societăţilor
conduse de elite, care utilizau obiecte de prestigiu pentru a-şi demonstra statutul.
Primele "aristocraţii" au apărut în Marea Britanie din rânduri le societăţilor rurale din
perioada culturii Beaker. Dezvoltarea simbolurilor puterii şi a bunurilor de prestigiu este
evidenţiată de jumătăţile de lună, din aur, de tip irlandez (aşa numitele lunulae), a
halebardelor şi a unui mare număr de cupe din aur, asemănătoare celei descoperite la
Rillaton. Una dintre ideile interesante ale acestui articol este aceea potrivit căreia, elita
acestor comunităţi nu era una exclusiv mascul ină.
Prezenţa unor "prinţi " în această perioadă îndepărtată din istoria omenirii este
marcată în Britania, de existenţa a aproape 30 de mari tumuli, care stau mărturie
împărţirii teritoriului între "prinţii Armoricani". Mormintele lor impresionante, cum ar
fi de exemplu cel de la La Motta, lângă Lannion, conţineau topoare şi pumnale din
bronz şi cupru, bij uterii din aur şi ambră, precum şi capete fine de săgeată din si lex şi
alte asemenea obiecte de prestigiu. Concluzia la care se opreşte autorul este aceea
potrivit căreia mormintele megalitice existente au fost refolosite, convertite în morminte
individuale, şi uneori, ca Ia Saint-Just, reconstruite complet şi transformate de către
comunităţile epocii bronzului.
Mormintele princiare ale culturii Unetice, se înscrie în aceeaşi tematică a
descoperirilor care atestă existenţa unei clase conducătoare, princiare, în cadrul
comunităţilor epocii bronzului. Autorul articolului, Helle Vankilde, afirmă că prima
perioadă a bronzului timpuriu în Europa centrală a fost, vorbind din punct de vedere
tehnic, o epocă a pietrei cu folosirea limitată a metalelor în majoritatea regiunilor.
Numai din a doua perioadă a bronzului timpuriu, pe la 2000 BC, folosirea obiectelor din
aramă şi însuşirea metalurgiei a devenit larg răspândită şi s-a integrat pe de-a-1,1tregul în
viaţa socială. Î n opinia autorului o epocă a bronzului, de necontestat, cu un aliaj
standard bronz-cupru, nu a apărut decât spre finalul bronzului timpuriu, în jur de 1 700
BC. Pe Ia 2000 BC situaţia socială devine în mod special complexă, mai ales odată cu
apariţia unor modalităţi diferite de prezentare a averii şi puterii sociale, în domeniul
funerar şi/sau al sacrificiilor. Î n această perioadă bogăţii din metal, în cantităţi
extravagante erau oferite în dar zeilor în locuri sacre, averea şi autoritatea socială fiind
astfel exprimate în principal prin intermediul acestor prestaţii de sacrificii, acolo unde
activităţile funerare erau în general lipsite de orice fel de caracter pretenţios. Interesul
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cercetlUorului a fost atras de descoperirea în cadrul acestor manifestări funerare
tradiţional modeste, a unui mic ansamblu de 6-7 uriaşe movile funerare bogat echipate
cu încăperi funerare masive, din lemn, constituind o adevărată surpriză.
Andreas Boos continuă seria articolelor legate de descoperirile funerare cu
Mormântul căpeteniei de la Hagenau si alte morminte de războinici asemănătoare.
Mormântul amintit conţine cea mai bogată colecţie de arme a unui mormânt de
războinic din epoca bronzului, din Europa central sudică. Î ntreg inventarul acestui
monnânt este singular în rândul celorlalte descoperiri de aceeaşi factură, reprezentând
grupul unor morminte bogate de războinici din bronzul mijlociu şi cel târziu din Europa
central-sudică.
Jorgen Jensen semnează un nou articol intitulat Morminte în sicrie de stejar
apartinând epocii bronzului din regiunile nord europene, (nordul Germaniei şi din sudul
Scandinaviei). Î ntre 1 700- 1 1 00 BC, ritualuri le funerare din acest spaţiu necesitau
înmormântarea celui decedat în sicrie scobite în trunchiuri de stejar. Datările
dendrocronologice efectuate pe sicriele descoperite în movilele funerare din regiunile
menţionate mai sus au arătat că aproape toate sicriele din stejar au fost îngropate în
secolul al XIV-lea BC. Autorul afirmă că până la această dată nu s-a găsit încă o
explicaţie pentru faptul că mormintele în sicrie de stejar, aparţinând epocii bronzului,
din Danemarca şi din nordul Germaniei, se înscriu toate în această perioadă relativ
scurtif. Cu toate acestea, datarea precisă a reliefat faptul important, că mormintele în
sicrie de stejar din epoca bronzului, din regiunile nordice, îşi au originea în aceeaşi
perioadă în care palatele miceniene întloreau în Grecia. În sprijinul acestui articol vine
cercetarea realizată de Kjeld Christensen, Datarea inelelor de pe trunchiurile din care
au fost realizate sicriele de stejar apartinând epocii bronzului din Danemarca.
Conform diagramelor rezultate în urma cercetării, efectuate pe o serie de 25
sicrie din trunchiuri de stejar, s-a constatat că cele mai vechi au fost îngropate în jur de
1 400 BC sau puţin după aceea, în timp ce cele mai recente, al căror an de tăiere a
copacilor este din păcate foarte incert, datează din 1 300- 1 250 BC. Astfel concluzia la
care se ajunge este aceea că, cel mai probabil, toate sicriele descoperite au fost real izate
într-un interval de numai 1 50 ani. Explicaţia acestui fapt este încă necunoscută, la fel ca
şi aceea potrivit căreia, deşi ritualul funerar era larg răspândit în diferite părţi ale
Europei de nord, cele mai multe dintre sicrie au fost descoperite într-o arie limitată din
Danemarca. Autorul lansează în final ideea că este foarte probabil ca unii dintre
membrii comunităţilor care se îngropau în sicrie din trunchiuri scobite de stejar, să se fi
cunoscut între ei în timpul vieţii, chiar dacă au murit la intervale diferite de timp şi s-au
aflat uneori la distanţe mari unii de alţii.
Susana Oliveira Jorge, ne propune în continuare un articol interesant, Stele din
epoca bronzului si menhiri din Peninsula lberică: discursuri ale puterii. Î n bronzul
mij lociu în partea de sud-vest a peninsulei l berice, între 1 700- 1 3001 1 200 BC, au fost
descoperite stele cu decor sculptura( în regiunea Alentejo-Aigarve. Pe aceşti monoliţi
sunt executate în relief şi prin incizare reprezentări de arme. Săbii, halebarde şi topoare
predomină printre aceste reprezentări, în paralel cu unele reprezentări enigmatice ale aşa
numitului "obiect în formă de ancoră" . A utoarea alătură textului câteva reproduceri
semnificative pentru subiectul de faţă (reproduceri schematice ale tipurilor de stele de la
Alentejo sau reproduceri ale tipurilor de stele gravate de la Estremadura) care ne oferă o
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imagine mult mai explicită asupra simbolisticii comunităţilor din acea perioadă din
Peninsula lberică.
Fulvia Lo Schiavo ne propune un articol referitor la Statuetele nuragice din bronz.
Aceste statuete sunt ofrande votive, descoperite cel mai adesea in sanctuare, temple
realizate in fântâni, izvoare sacre, împreună cu arme şi ornamente, drept cadouri pentru
zei. Acestea erau fixate cu plumb topit turnat in crăpături naturale sau in găuri special
confecţionate in piatră. Statuetele atrag încă atenţia cercetătorilor prin numeroasele lor
detalii şi vigoarea expresivă. În cadrul lor se disting multe influenţe orientale, crescând in
mod considerabil numărul şi varietatea iconografiei, datorită noilor săpături şi descoperiri.
Autorul consideră că in mod cert unele dintre acestea, incluzând bărcile votive din bronz,
au fost indelung păstrate drept bunuri de prestigiu sau obiecte de valoare, in mormintele
Yillanov-iene şi în depozitele votive, cum ar fi cele de la sanctuarul Hera Lacinia de la
Capo Colonna (Crotona) şi sanctuarul Gravisca din Latium.
Deosebit de interesant este articolul Morminte cu atelaje din epoca târzie a
bronzului, semnat de Christopher F. E. Pare, care se bazează pe o constatare deosebit de
interesantă cu privire la transformările profunde care au intervenit la inceputul epocii târzii
a bronzului (sec. XIII BC) in Europa. Acestea se manifestă in special prin creşterea
masivă a producţiei şi consumului de bronz, intensificarea schimburilor la mare distanţă,
adoptarea unui limbaj simbolic, indicând răspândirea credinţelor religioase, precum şi
mormintele elitelor care şi-au tacut apariţia in cadrul diferitelor grupuri culturale. Toate
aceste inovaţii îşi găsesc expresia intr-o serie de morminte cu atelaje descoperite la nord
de Alpi în Elveţia, sudul Germaniei şi in Austria. Î n stadiile mai avansate ale epocii târzii a
bronzului practicile acestui ritual complex au devenit mai importante, pentru ca în epoca
timpurie a fierului (725-475 BC) mormintele elitelor, cu atelaje, să devină mult mai
comune, fiind cunoscute în Europa aproximativ 250 de exemple.
Articolul care incheie acest capitol este dedicat tot descoperirilor funerare,
Morminte-princiare din regiunile nordice apartinând epocii târzii a bronzului, semnat de
Henrik Thrane se referă la câteva dintre mormintele descoperite in partea de vest a
Balticii care se remarcă prin inventarul lor şi prin efortul deosebit necesar realizării lor.
Mare parte dintre monnintele cu inventar bogat incep in secolul X şi se termină in
secolul VII BC. Comun tuturor aceste morminte princiare este aspectul lor monumental
şi bogăţia inventarului pe care il prezintă. O treime din totalitatea mormintelor prezintă
unul sau două obiecte de metal care se pot explica probabi l ca o dorinţă a familiilor
conducatoare de a-şi demonstra puterea intr-o manieră durabilă.
Capitolul al IV-lea este deschis de Ch ristiane Eluere cu articolul Lumea zeilor
în epoca bronzului. La inceputul mileniului 4 BC, instinctul " religios, înţeles in sens
"
larg ca teama sau credinţa in puteri supranaturale şi in viaţa de după moarte, nu
constituia nici o inovaţie, ca trăsătură inerentă în homo sapiens acesta existând încă de
la mij locul paleoliticului. De la tatuajele aşa numitului .,Otzi" la monumentele de piatră
de pe coastele Atlanticului şi frescele din palatele cretane, vestigiile arheologice relevă
omniprezenta lumii divine, o creaţie aparte in epoca bronzului, in cadrul căreia teme
particulare apar de-a lungul intregii Europe. Articolul este structurat pe mai multe
aspecte cum ar fi: proliferarea sanctuarelor naturale. ofrande bogate şi variate, aşa
numitele obiecte sau motive "de ritual"- reflecţii mute ale unei mitologii europene
timpurii, inceputurile astronomiei şi cunoaşterea cerului, o posibilă credinţă in viaţa de
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după moarte. Studiul este deosebit de interesant prin încheierile pe care le avansează
contribuţii importante la cunoaşterea credinţelor rel igioase a acestor comunităţi
din epoca bronzului.
Susana Oliveira Jorge tratează in continuare situl de la Cabe9o da Mina ( V ila
Fluor, d in Portugal ia). Un sanctuar cu stele apartinând perioadei preistorice târzii din
Pen insula l berică este struc�urat pe trei teme: situl de la Cabec;:o da M ina,
stelele/menhirii cu decoraţiuni, cronologia stelelor/menhiri. Cercetâri le efectuate in
acest sit au permis încadrarea sa cronologică intre sfărşitul neo l iticului şi calcol itic
(milen i i le 4-3 BC). Nu se cunoaşte perioada cât a funcţionat acest sanctuar, nici dacă
design-ul său reprezintă rezultatul unui singur proces de concepere sau dacă a fost supus
unor modificări arhitecturale.
Emmanuel Al1ati se ocup!\ de Sanctuarele de piatră din Europa. Printre
monumentele de acest tip, frecventate de-a lungul m i lenii lor, două dintre cele mai vechi
se află la capete total opuse ale Europei: unul în Gobustan, în A zerbaijan la Marea
Caspică, cel!ilalt în valea râului Coa în Portugal ia. Trecând peste centrele de artă în
piatră din perioada mezo l itică din Spania, odată cu m i leniul 6 BC, locurile neol itice de
cult care pot fi descrise ca sanctuare încep să se profileze, afişând o diversitate
tipologie!\ remarcabilă. Situri arheologice cu m i i de statuete votive din culturile V in�a şi
Tiszapolgar au fost cercetate în Balcan i, iar în aceeaşi perioadă primele dintre
monumentele care vor constitui mai târziu "cultura megal iţi lor" au fost ridicate de-a
lungu ( coaste lor Atlanticului. Î n calcol itic şi mai apoi în epoca bronzului (milen i i le 3-2
BC) numeroase regiuni ale Europei acordă o mare valoare sanctuarelor lor de piatră pe
care continuă să le dezvolte. Î n cadrul temelor sale, arta în piatră înfll ţ işează o
dezvoltare care ne permite să identi ficăm un număr de culte care au persistat din neol itic
până la epoca fierul ui, in timp ce altele au dominat doar pentru o scurt!\ perioadă de
timp. Sanctuarele de piatră serveau o funcţie important!\ ca stimul şi suport pentru
dezvoltarea spirituală. Ca functie socială ele serveau ca locuri de adunare pentru d i ferite
alianţe şi confederaţii, ca centre pentru mari ceremon i i şi pelerinaje, pentru celebrarea
cultului morţilor, pentru riturile de iniţiere şi probabi l chiar pentru celebrarea unor
căs!itorii sau alte evenimente comunitare.
Rafaele C. de Marinis tratează Stelele-statui calcolitice din regiunea alpină care ar
reprezenta primele sculpturi monumentale din piatr!i ale Europei preistorice. Apariţia lor
în m i leniile 3-4 BC într-o arie geografică largă, extinzându-se de la Marea Neagră la
peninsula l berică şi din Grecia şi Italia in Britania şi Germania, este caracteristică
perioadei Calcoliticului. Articolul se referă la mai multe centre caracterizate de prezenţa
acestor vestigi i arheologice, dintre care amintim, " Trentino-Aito Adige, Val Camonica şi
Va/te/lina, Val d'Aosta şi Va/Iese. Conform cercetărilor lui A. Gal lay stelele statui au
continuat să fie ridicate de-a lungul întregii perioade Beaker, până la începutul bronzului
timpuriu, deşi nu se mai păstrează decât găurile în care ele au fost amplasate. Ridicarea
stelelor şi refolosirea lor la construcţia de noi morminte a constituit probabi l elementul
unui rit complex, practicat in continuu, din timpul culturii Saone-Rhone şi până la
inceputul bronzului timpuriu. Stelele par să-i fi reprezentat pe l iderii acelor comunităţi şi
să fi fost distruse la moartea acestora, pentru a fi folosite la construirea unor morminte
monumentale. După cum au arătat studii le recente ale lui F Fedele la Ossimo, majoritatea
stelelor nu aveau semnificaţii funerare, nici nu fuseseră ridicate în legătură cu morminte
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Aceste stele trebuie să fi posedat semnificaţii simbolice şi topografice deosebite, în spec ial
locuri sacre, în legătură cu organizarea teritorială (locuri pentru adunări tribale, pentru
schimbul de bunuri, limite ale locurilor de păşunat, paj işti etc.).
Arta în piatră din regiunea nordică, este un alt articol semnat de Torsten
Ca pelle, dedicat reprezentări lor artistice ale comunităţilor epoc ii bronzului. Se arată că
�rectrul motivelor este deosebit de larg, incluzând simboluri, arme, articole de
vestimentaţie, oameni, animale, vehicule şi multe altele, uneori chiar combinate în m ic i
scene. Majoritate acestor reprezentări datate c u siguranţă în bronzul târziu a u fost create
H\ră a avea un anumit scop practic, într-un material neperisabil, imaginile gravate
wnduc la impresia unor picturi create pentru ,.consumul" pe termen scurt, pictogramele
asemănătoare graffiti-u lui fiind comparate de către cercetători cu exemplele scrise de
mai târziu sau cu benzile desenate din zilele noastre. Din nefericire nu se cunoaşte care
era publicul căruia îi erau destinate aceste picturi monumentale din Europa preistorică.
Ch ris Scarre, încearcă să surprindă posibi lele legături dintre arta m icen iană şi
cea din regiunile nordice, în a11icolul De la megaron la Stonehenge. În Europa putem
găsi doar câteva monumente care să rival izeze cu templele Egiptulu i faraon ic sau cu
Liguratele Mesopotam iei. Călătoria de la megaron la Stonehenge străbate o d istanţă
enormă, atât în timp, spaţiu cât şi în diversitatea culturală. Pe scară largă putem distinge
două categorii principale de altare sau spaţii destinate ritualului în Europa. În primul
rând trebuie amintite construcţiile cu acoperiş, care nu sunt nimic altceva decât anumite
dezvoltări ale caselor de locuit din perioada neolitică. Acestea apar în interiorul
aşezărilor şi sunt reprezentate în mod particular în partea de est şi cea de sud est a
Europei. În cel de-al doi lea tip putem include structuri asemănătoare celor de la
Stonehenge şi Bargeroosterveld, aşezări în general deschise în aer l iber, situate în afara
aşezări lor propriu-zise, unde oamenii veneau în contact cu elementele naturale cum ar fi
vântul şi apa sau (în cazul sitului de la Stonehenge) cu văzduhul, anotimpurile şi
mişcările lunii şi ale soarelui. Pe de o parte, ritualurile este probabi l să se fi petrecut în
casele obişnu ite, chiar şi acolo unde astfel de edi ficii existau, dat fi ind faptul că ritualul
face parte din viaţa de zi cu zi, şi comunităţile epoci i bronzului nu simţeau neapărat
nevoia unor temple sau altare ca atare.
Henrietta Todorova scrie articolul Idoli apartinând epoci i bronzu lui târziu din
tona Dunări i. Autoarea arată că sculpturile din lut au cunoscut cea mai largă răspând ire
in neol itic, idol i i din lut apărând doar foa11e rar, după 4000 BC. De abia în secolele 1 41 3 BC sculpturile din lut şi-au �cut din nou apariţia pentru a juca un rol important în
cadrul culturilor din sud-estul Europei. În zona Dunării, descoperirile sunt concentrate
intr-o arie situată în jurul Porţilor de Fier, în regiunea culturii bronzului târziu (Zuto13rdo-Cîrna). Această cultură, din partea de sud-est a "câmpurilor de urne" , ocupa nord
estul Serbiei, sud-vestul României şi nord-vestul Bulgariei. Idolii reprezintă figurine
lcminine stil izate, care nu au mai mult de 1 5-20 cm înălţime. În zona Dunări i apar de
asemenea şi figurine mascul ine în forme zoomorfice (păsări de apă) sau antropomorfice,
deşi figurinele feminine predomină. Este difici l de determinat semnificaţia acestor
statuete din moment ce însoţindu-i pe cei înmormântaţi în morminte, nu pot fi
identificate cu anumite divinităţi, tocmai prin simplul fapt că zei i nu se înmormântau
a lăwri de muritori i de rând. Cel mai probabil idolii aveau un rol protector ceea ce indică
funcţi ile lor magice deosebit de importante. Una dintre povestirile Vechiului Testament,
ca
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(Geneza, 3 1 ) menţionează faimoşii idoli de lut, pe care Racheta i-a furat tatălui său
Labal, motiv pentru care Iacob a fost urmărit de către Labal.
Un articol care îl continuă pe cel menţionat mai sus este semnat de Marina
Marthari, fiind dedicat Idolilor cicladici de marmură: martori tăcuti ai unei societăti
insulare în zona eggeană din bronzul timpuriu. Cercetările efectuate asupra idolilor
descoperiţi până în prezent au condus la împărţirea acestora în două categorii: una care
expl ică aceste figurine ca zeităţi şi o a doua care le asociază reprezentărilor din viaţa
cotidiană. Studiile au arătat că idolii �când parte din cea de-a doua categorie erau
consideraţi de-a lungul vieţi i unei persoane, obiecte încărcate cu proprietăţi magice,
însoţindu-1 pe proprietar chiar şi în mormânt. Idolii cicladici provin în special din
necropole. Autoarea distinge mai multe tipuri. cu trăsături specifice care permit
repartizarea lor pe perioade cronologice bine definite (tip Cicladic 1 - 3 1 00-2700 BC;
Cicladic I l - 2700-2200 BC; Cicladic I I I - ::!200-2000 BC).
Jean Claude Poursat ne aduce în atenţie Sculpturile în fildes din regiunea
egeeană. care au caracterizat comunităţile epocii bronzului din zonă. Acest gen de arta
constituie o dovadă a relaţiilor de schimb existente între zona egeeană şi Orientul
Apropiat, din moment ce fildeşul (colţii de hipopotami sau elefanţi) era importat din
Siria sau din Egipt. Prelucrarea fildeşului a atins momentul maxim al dezvoltării sale în
bronzul târziu, după 1 600 BC. Obiecte datând de la sfârşitul secolului 1 3 BC au fost
descoperite în cea mai mare parte în mormintele cu încăpere sau cele de tip tholos, din
Grecia continentală şi din Creta, acolo unde cel decedat era îngropat împreună cu
obiecte de mobilier şi articole de toaletă. Ca "art!l de palat" arta prelucrării fildeşului din
regiunea egeeană a dispărut în jur de 1 200 BC, odată cu dispariţia palatelor miceniene.
Christiane Eluere tratează Tezaurele de aur din epoca bronzului din Europa.
Articolul ne prilejuieşte o mai bună cunoaştere a cercetărilor întreprinse asupra
meşteşugului prelucrării metalelor preţioase de către comunităţile specifice epocii
bronzului, demonstrând măiestria deosebită de care erau capabili meşterii aurari din
acele timpuri. În peninsula Balcanică şi în partea de nord a Franţei meşteşugul
prelucrării aurului a început tocmai din paleoliticul târziu, în timp ce în majoritatea
celorlalte regiuni ale Europei (partea centrală şi majoritatea Europei de vest), obiecte
prelucrate din aur apar în Calcolitic. iar uneori chiar şi mai târziu (bronzul timpuriu în
Insulele Britanice şi Scandinavia; bronzul mijlociu în peninsula italică). Articolul este
structurat pe mai multe probleme distincte de interes: problema vaselor de aur, aurul din
morminte, lanţurile votive de aur din regiunile vestice, aurul - simbol al soarelui? Aurul
este un metal neperisabil cu o strălucire deosebit de puternică. Obiectele din aur masiv
par să fi fost rezervate pentru "tezaurele rituale" Concluzia la care ajunge autoarea, pe
baza diferitelor cercetări întreprinse asupra descoperirilor de astfel de tezaure de aur este
aceea că, ideile fundamentale asociate aurului au fost împărtăşite de grupuri diferite de
populaţii de-a lungul întregii Europe. Singura diferenţă substanţială, pare să fie legată
de faptul că, în timp ce în lumea Miceniană aurul pare să fi fost rezervat numai liderilor
societăţii, în partea de vest a Europei acesta a jucat un rol important în cadrul practicilor
religioase ale întregii societăţi.
U ltimele două articole din acest capitol au ca subiect obiecte din aur destinate
ceremoniilor din epoca bronzului. Primul dintre ele, Pălăria de aur de la Berlin: un
accesoriu ceremonia! din bronzul târziu, semnat de Wilrried Menghin, încearcă să
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demonstreze eli artefactele la care cercetlltorii se referll ca fiind "conuri de aur" se
numără printre cele mai reprezentative vestigii ale practicării religiei în epoca bronzului
din Europa. Aceste "conuri" de aur au avut cu siguranţă semnificaţii deosebite într-un
cult din epoca bronzului, din secolele 1 4-8 BC, constituind cel mai probabil accesorii
ceremoniale de vestimentaţie ale unor preoţi sau regi-preoţi ai unei rel igii arhaice, puţin
cunoscute nouă. Pe baza studiului detaliilor tehnice, a calităţii procedeului "au
repousse" , precum şi al preciziei omamentaţiei, prin compararea cu alte vestigii date cu
siguranţă, cercetătorii au ajuns la concluzia că acest "con" poate fi datat în bronzul
târziu, mai precis în secolele 1 0-8 BC.
Conul de aur de la Ezelsdorf-Buch: o capodoperă a mestesugului prelucrării
aurului în epoca bronzului (de Tobias Springer),care încheie capitolul dedicat eroilor şi
manifestărilor legate de viaţă şi moarte în epoca bronzului este structurat în 6 părţi:
descoperirea, identificarea funcţionalitllţii obiectului, descrierea acestuia, datarea,
interpretarea motivelor speciale, consideraţii asupra ritului funerar. Pe baza
comparaţiilor stilistice cu obiecte decorate în mod similar, acest con pare să fi fost creat
în bronzul târziu, între secolele 1 0-8 BC, fiind cel mai probabil ultima dintre "pălării le"
ceremoniale de aur cunoscute până acum.
Ultimul capitol este dedicat condiţii lor în care "s-a născut" Europa, grupând o
serie de 5 articole care au ca subiect mai ales sursele datorită cărora suntem informati
asupra împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment important din istoria ancestrală
a Europei. Katie Demakopoulou semnează articolul intitulat Nasterea Europei, în
cadrul căruia se opreşte în special asupra trăsăturilor care stau la baza culturilor care au
precedat actul de naştere al Europei. Cultura micenianll despre care am mai discutat în
cadrul acestei prezentări, a dispărut clltre sfărşitul mileniului 2 BC, ea fiind succesoarea
marii civilizaţii minoice în regiunea egeeanll, cllreia îi datorează de fapt baza de formare
şi orientarea ideologică. Ea a fost de asemenea precursoarea "miracolului grec" din
perioadele arhaicll şi clasicii şi a civilizaţiilor europene care au urmat.
Louis Godart în articolul Scris si tehnică: rolul scrisului în originea gândiri i si a
statului, îşi concentrează atenţia mai ales asupra sigiliilor din lut, scrierilor din
Archania, scrierii Lineară A şi hieroglifică şi nu în cele din urmă asupra Linearului B. Î n
urma cercetărilor efectuate asupra vestigiilor care s-au păstrat, în scris, din această
perioadă, autorul ajunge la concluzia că sistemele de scriere din Creta şi M icene,
caracteristice mileniilor 3-2 BC, create pentru a susţine autoritatea palatelor şi a le întări
puterea asupra supuşilor, populaţii şi teritorii, nu au supravieţuit marii catastrofe care a
distrus sistemul palatelor miceniene la sfărşitul secolului al X l i i-lea BC.
Alexandra Alexandri continuă seria articolelor dedicate scrierii cu un articol
dedicat sigiliilor din epoca bronzului. Folosirea simultană a sigiliilor şi a înscrisurilor pe
sigilii poate indica faptul că unele dintre aceste artefacte trebuie să fi fost alocate în mod
provizoriu unor indivizi, probabil scribi, care lucrau sub auspiciile unor oficialităţi de
rang superior. Concluzia care se desprinde în urma acestui studiu este aceea că fi ind
direct legate de averile elitei conduclltoare, sigiliile egeene au sfărşit prin a displlrea,
odată cu prăbuşirea sistemului palatelor.
Articolul intitulat Timpul lui U lise, semnat de Kurt A. Raaflaub, reuneşte
câteva reflecţii privind percepţia referirilor antice la lumea eroilor şi la societatea acelor
timpuri, specifice epocii bronzului. Societatea secolelor V I I I-VI I BC ne este cunoscută
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prin intermediul mai multor surse scrise. Se remarcă aici tendinţa autorului de a scoate
în evidenţă efortul poeţilor antici de a păstra "distanţa epică" sau de a folosi "efectul de
alienare" , pentru a păstra elementele tradiţionale privind societatea din timpul eroilor, şi
spre a-i oferi acestei fresce sociale o anume " patină"
Capitolul se încheie cu un articol destinat eroilor, Homer. Troia si războiul
troian, semnat de S pyros Jakovidis. Vestigiile şi cercetările efectuate asupra siturilor
arheologice, alături de "memoriile" retinute de mit şi legendă ne dovedesc faptul că
asediu( şi cucerirea Troiei la sfărşitul secolului X I I I BC, pare să fi fost unul dintre
incidentele unei expediţii puse la cale de Ahei împotriva părţii de nord a ţărmului
anatolian. Este foarte probabil ca Aheii, profitând de golul pol itic creat de retragerea
Hitită, să fi încercat să se stabilească pe acea parte a ţărmului ce nu le aparţinea încă.
Deşi au reuşit să captureze şi să jefuiască câteva dintre oraşe, se pare că au eşuat în
realizarea obiectivului lor principal. Săpaturile nu au scos încă la suprafaţă dovezi ale
unor aşezări miceniene târzi i în această arie, în timp ce "eposul " descrie călătoria de
întoarcere a forţei expediţionare. Astfel campania a fost aparent lipsită de succes, dar
asediu( Troiei, "umbrind" restul expediţiei, a devenit subiectul 1/iadei şi un dar pentru
totdeauna dedicat civil. izaţiei.
Lucrarea conti nuă cu prezentarea tuturor celor 237 de obiecte care fac obiectul
expediţiei itinerante reprezentând descoperiri din epoca bronzului din întreaga Europă,
precum şi o bogată bibliografie care poate suplini dorinţa de informare mai amplă
asupra unor subiecte de interes individual. Î n încheiere, nu putem decât să adăugăm că
această lucrare constituie un material deosebit în sprijinul celor care se ocupă cu studiul
diferitelor perioade ale epocii bronzului din Europa, punându-le la dispoziţie, alături de
un excelent material ilustrativ şi o bibliografie generoasă.
Dori11 NICOLA

Nelu Zugravu,
EREZII ŞI SCHISME LA DUNĂREA MIJLOCIE
ŞI DE JOS ÎN MILENIUL 1,
Editura Presa Bună, Iaşi, 1 9.99, 161 p. + 2 hărţi
Lucrarea reprezinta cel de-al 77-lea tom al colecţiei Românii in istoria universalâ,
editată de Centrul de istorie şi civilizaţie europeană al Academiei Române - filiala laşi şi
coordonată de Gheorghe Buzatu. Ea discută ereziile şi schismele din cadrul Bisericii
creştine a primului mileniu şi modul în care acestea au afectat regiunile riverane Dunării
Mij locii şi Inferioare, problemă care nu a fost tratată indeajuns de detaliat de istoriografia
românească. Lucrarea cuprinde: Abrevieri (p. 7- 1 1 ), Introducere (p. 1 3- 1 7), Erezii de
orientare dualistă (p. 1 9-44), Erezii trinitare (p. 45-83), Erezii cristologice (p. 85- 1 1 3),
Schisme (p. 1 1 5- 1 32), Concluzii (p. 1 33- 1 35), Bibliografie (p. 1 37- 1 6 1 ).
Î nainte de a trata cele doua mari probleme luate in discuţie, autorul - pornind de
la scrierile bisericeşti - defineşte tennenii de "erezie" (= abatere de la dogma) şi
"
"schisma ( abatere de la disciplina ecleziastică). Maniera de prezentare a infonnaţiilor
=
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în cele patru capitole este sistematică. De la viziunea de ansamblu, cu prezentarea
generală şi raportată l.a întreaga lume romană, se trece la aspectul particular, concret respectiv zona dunăreană - cu discutarea şi chiar reinterpretarea izvoarelor scrise şi mai
a les arheologice privitoare la manifestarea locală a unor erezii şi schisme creştine.
Trimiteri le bibl iografice sunt extensive.
Capitolul 1 se opreşte asupra a trei mari curente dualiste: gnosticismul,
paulicianismul şi bogom ilismul. Gnosticismul este ilustrat pentru Moesia Inferior şi
Dacia de descoperirile de geme şi pietre de inel de tip gryllos, aparţinând membrilor
unor secte gnosticiste, precum ophiţii, basilidienii şi valentinienii (p. 1 9-36).
Paul icianismul nu este atestat de izvoarele scrise la Dunărea de Jos şi Marea Neagră.
Autorul combate interpretările conform cărora inscripţiile şi decoraţia bisericuţelor de la
Basarabi-Murfatlar (sec. X-XI) ar indica prezenţa paulicienilor (p. 37-40). Î n privinţa
bogomilismului, autorul consideră că influenţele sale ar fi ajuns în zona sud- şi nord
dunăreană cu mult înainte de întemeierea statelor feudale româneşti. Ipotetic, anumite
morminte de pe teritoriul românesc ar putea fi atribuite bogomililor (p. 4 1 -44).
Dintre ereziile trinitare tratate în capitolul al I l-lea, spaţiul cel mai larg îl are
rezervat arianismul, care a avut o largă răspândire, cuprinzând provinciile Moesia
Secunda, Moesia Prima şi Dacia Ripensis. Arianismul a beneficiat de sprij inul unor
episcopi din aceste dioceze şi, de asemenea, al unor împăraţi precum Constantius al II
lea sau Valens. Deşi prin activităţi misionare au fost convertite neamuri germanice,
precum vizigoţii, ostrogoţii şi gepizii, în Scythia Minor arianismul nu a fost bine
receptat. episcopii şi credincioşii păstrând linia catolica a dogmei (p. 45-76). Alte două
erezii trinitare de origine locala au avut o răspândire restrânsă: photianismul, formulat
de episcopul Pannoniei Secunda (p. 77, 78) şi erezia lui Bonosus (episcop în Dacia
Mediterranea) (p. 79-8 1 ). Î n schimb, macedonismul nu a avut o difuziune prea mare în
regiunile dunărene (p. 82, 83).
Capitolul al I II-lea ia in discuţie ereziile cristologice. Nestorianismul a fost susţinut
cu intermitenţe de unii prelaţi ai Bisericii şi a pătruns in masa credincioşilor dunăreni (p.
86-92). Monofizitismul a fost respins in mod ferm atât la nivel episcopal, cât şi de masa
creştini lor (p. 93- 1 05). Teopashitismul călugărilor scythi, o contribuţie importantă a
Bisericii dobrogene pe plan teologic, a fost considerat la început erezie, datorită
neclarităţi lor terminologice, iar mai târziu a fost introdus in dogma creştină (p. 1 06- 1 1 3).
Ultimul capitol se ocupă de schismele novaţienilor (p. 1 1 6- 1 2 1 ) şi audieni lor (p.
1 22- 1 26) şi de situaţia teritoriilor dunărene in contextul Marii Schisme (p. 1 27- 1 32).
Ereziile au. avut un rol important pentru clarificarea teologiei creştine. Materialul
prezentat în lucrarea de faţă ilustrează incadrarea regiunilor dunărene în evoluţia
generală a lumii romane şi apoi a creştinismului universal.
Aurelitm LUCACI
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Eugenia Popuşoi, Nicoleta Arnăutu,
TEZA URUL DE LA BÂRLAD-DUMBRA VA ROŞIE
SEC. XVI-XVII,
Bârlad, 1 999, 1 99 p. + 23 pl.
Î n prima parte cele două autoare prezintă condiţiile descoperirii tezaurului,
recuperat prin strădania colecţionarului numismat prof. Nicolae M itulescu. Se remarcă
numărul mare de monede: 3096 de argint, una de bronz, un inel şi câteva fragmente
mici de tablă. Monedele ce compun tezaurul de la Bârlad-Dumbrava Roşie au fost
emise în perioada 1 490- 1 5 1 6- 1 705/ 1 7 1 1 . Tezaurul, cu un conţinut numeros şi variat, a
impus celor două autoare să procedeze la clasificarea monedelor după valoarea
nominală şi după emitenţi, pentru a stabili spaţiul de emisiune.
În privinţa compoziţiei tezaurului, remarcăm prezenţa nominalurilor mari de
valoarea taierilor şi a diviziunilor acestora (23 de taleri şi o presă de 1 /2 taler), asociaţi cu
câteva piese de valoare medie ( 1 2 groşi mari emişi în Polonia de Sigismund al I II-lea
Vassa şi o presă de Georg Wilhelm de Brandenburg), urmate apoi de monede de trei groşi
(23 de piese), măsură de dreipolkeri (2657 de piese) şi de dinari ungureşti (270 de piese).
Se remarcă ponderea deosebită pe care o deţine moneda poloneză în tezaur (75,5%).
Piesele sunt emise în 1 4 ţări, provincii, ducate, oraşe, ceea ce duce la o
diversitate de numerar, sesizând printre acestea şi unele încercări de acoperire a lipsei de
monetar. prin folosirea efigiilor înaintaşului ori a reştanţări i peste circulate de noi
elemente heraldice. Derularea pe ţări, provincii, dar şi pe ani, oferă câteva date relevante
asupra circulaţiei monetare în Moldova în sec. XVI-XVII.
Se observă că întreg secolul al XVI-lea este acoperit în tezaurul de la Bârlad de
monedă măruntă, constituită din dinarii ungureşti emişi de monarhii Habsburgi, deveniţi
regi ai Ungariei de Vest, bătuţi în monetăria de la Kremnitz (identici prin iconografie şi
heraldică cu piesele emise de regii dinastiei anterioare, Vladislav al I l -lea şi Ludovic al
I l-lea). Se mai constată că în tezaurul de la Bârlad-Dumbrava Roşie dinarul unguresc de
până la 1 586 nu este asociat cu nici o altă monedă, aşa cum se constată în alte tezaure
din Moldova. Începând cu 1 586, dinarii sunt asociaţi cu monede de trei groşi, a căror
frecvenţă mai mare o observăm între anii 1 62 1 - 1 624 (79 de piese), dul'ă care singura
piesă de trei groşi este cea emisă la Riga de Gustav I l Adolf. Tot în 1 620- 1 62 1 se
plasează şi cele 1 2 monede groşi mari ca şi piesa emisă de Georg. Wilhelm de
Brandenburg (nedeterminată).
Cel mai valoros capitol din tezaur îl constituie cel dedicat dreipolkerilor (cu
valoare de 1 ,5 groşi), în număr de 265 1 , dintre care cele mai multe piese au fost emise
de Polonia (2333 ), după care urmează Prusia ( 1 9 1 ) Suedia (68), Riga (29), Elbing (27)
şi Livonia (7). Pătrunderea dreipolkerilor polonezi prin intermediul Poloniei şi a celor
emişi de Riga, Livonia, Elbing, Suedia şi Prusia se produce cu intensitate în perioada
1 620- 1 627. După 1 630 dreipolkerii sunt tot mai puţini.
Taieri i, proveniţi în întregime din provinciile Uniun i i de la Utrecht, au drept
em itenţi pe suveran i i Habsburgi (de la Mathias până la Leopold 1), la care se adaugA
un achtwinting - nedatat.
Tezaurul de la Bârlad-Dumbrava Roşie se înscrie în seria tezaurelor de
,
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acumulare. compus din două loturi care, prin structura lor, corespund unor etape
esenţiale în circulaţia monetară din Moldova. Primul lot compus din monedă măruntă 
dinari ungureşti pătrunşi în Moldova încă de la începutul secolului al XVI-lea - se
constituie ca depozit între 1 490/ 1 5 1 6- 1 604 când este sesizată constituirea unor depozite
de acumulare, ca urmare a marii devalorizliri a monedei otomane, îndeosebi după 1 586.
Al doilea lot are în componentă moneda de trei groşi, a cărei pătrundere treptată
începe din primii ani de domnie a lui Sigismund al I I-lea Vassa, căplitând o mai mare
pondere între anii 1 62 1 - 1 624, când li se alătură şi groşi mari, dar nedepăşind anul 1 632.
Stocul de baza al masei monetare a lotului o constituie dreipolkerii pătrunşi masiv între
1 620- 1 632, numărul pieselor din anii 1 649, 1 66 1 , 1 662 şi 1 705/ 1 7 1 1 fiind mai mic. Din
lot nu lipsesc taierii, deveniţi monedă de schimb relativ frecventă în circulaţia monetara
a sec. al XVI I-lea în Moldova.
Descoperit în mijlocul oraşului, împreună cu structura sa, tezaurul în discuţie poate fi
considerat ca tezaur urban, acumulat ca urmare a circulaţiei monetare tipice oraşului târg.
Prin cel de-al doilea lot din tezaurul în discuţie, Bârladul se înscrie în viata economică
generală a Moldovei, care - în perioada 1 620- 1 632, până Ia domnia lui Vasile Lupu - se
caracterizează printr-o intensificare a pătrunderii monedei poloneze, groşi mari, trei groşi,
dreipolkeri; după această perioada se constata slaba pătrundere a monedei străine.
Ţinând cont de faptul ca tezaurul se încheie cu două piese din primii ani ai secolului
al XVIII-lea ( 1 705/ 1 7 1 1 ), autoarele consideră că data îngropării sale se petrece în acest
moment, după o intensă circulaţie. Tezaurizarea este pusă în legătură cu evenimentele ce au
loc în primii ani ai secolului al XVI II-lea, când oraşul Bârlad este din nou distrus.
După consideraţiile de ordin numismatic, autoarele prezintă un tabel cu
repartiţiile pe ani a monedelor din tezaurul de la Bârlad-Dumbrava Roşie. Urmeaza apoi
catalogul propriu-zis, începând cu nominalul mare, taierii, groşi i mari, tripligroşii,
dreipolkerii, dinarii şi emitenţii. Lucrarea are o bibliografie selectivă, abrevieri şi 22 de
planşe în care sunt i lustrate piesele din catalog, o planşa fiind destinată grafici i de pe
monede, iar o alta blazoanelor de pe monede.
Dtm MIHĂILESCU

Paraschiva-Victoria Batariuc,
CAHLE DIN MOLDOVA MEDIEVALĂ
(SECOLELE XIV-XVII),
Suceava, 1999, 314 p. + 96 fig.
Publicat sub egida Muzeului Naţional al Bucovinei, volumul este prefaţat de un

( "urânt inainte (p. 7-9), urmat de o Listâ de abrevieri (p. 1 0- 1 5) şi o Introducere (p. 1 6-20),
după care sunt prezentate cele opt capitole propriu-zise: 1. Istoricul cercetărilor (p. 2 1 -33);
I l . Soba din cahle pe plan european şi in teritoriu/ locuit de români - cu o privire specială la
Moldova. Apariţie şi dezvoltare (p. 34-57); III. Ateliere specializate in producerea cahle/ar.
Tehnica de lucru (p. 58-80); IV. Tipologia şi cronologia cahle/ar (p. 8 1 -97); V. Motive
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decorative pe cahle (p. 98- 1 33); VI. Reconstituiri de sobe (p. 1 34- 1 43); VII. Concluzii (p.
144- 1 52); VI I I . Catalogul cahlelor (p. 1 53- 1 88). Volumul este însoţit, la partea sa finală, de
Indice (p. 1 89- 1 96), Ilustraţie (p. 1 97-294) şi de un rezumat în limba germană.

Constituind un stadiu superior în raport cu vetrele sau cuptoarele din lut sau din
piatră, cahlele erau folosite la construirea sobelor ce asigurau încălzirea locuinţelor în
anotimpul friguros, dar aveau şi un rol funcţional şi estetic. Specifice epocii medievale,
când au apărut mai întâi în centrul Europei, cahlele s-au răspândit, odată cu venirea
coloniştilor de origine germană, şi spre răsăritul continentului, inclusiv în spaţiul
românesc, mai întâi în mediul urban, iar apoi şi în cel rural. Î n ceea ce priveşte interesul
pentru cahle în mod deosebit, la noi este relativ recent, până acum ele fiind cercetate în
ansamblul vestigiilor medievale. Este, poate, şi motivul pentru care o mare parte a
acestui tip de material arheologic a rămas nepublicat in literatura românească de
specialitate. Se impunea, deci, o reevaluare a lui sub raport tipologie, cronologic şi
interpretativ, lucru mcut cu profesionalism de către autoarea lucrarii de care ne ocupăm.
Destăşurându-şi activitatea la Muzeul Naţional al Bucovinei, deţinătorul celei mai
bogate colectii de cahle din Moldova şi participând la campaniile de săpături
arheologice efectuate în vechea capitală a Moldovei, autoarea valorifica numeroase
loturi de cahle existente aici şi în alte instituţii muzeale din Moldova, publicând
numeroase studii referitoare la acest subiect.
Volumul Cahle din Moldova medievală (secolele XIV-XVII) este rodul unor
studii efectuate atât asupra unor materiale deja publicate, cât şi asupra unor piese
inedite. Totuşi, se cuvine amintit faptul că, din motive obiective, unele regiuni, cum ar fi
sudul Moldovei, al Basarabiei sau nordul Bucovinei, au rămas în afara cercetări i,
datorită lipsei de material arheologic scos la suprafaţă sau publicat.
După ce în partea introductivă se motivează abordarea temei şi se face o
incursiune lingvistică asupra termenului, în primul capitol ne sunt prezentate o serie de
lucrări anterioare, care au ca temli cahlele sau care amintesc despre aceste piese.
În capitolul al doilea este ilustrat intervalul de timp scurt existent între apariţia acestui
sistem de înclilzire pe plan european şi momentul difuzării sale în spaţiul românesc.
Capitolul al treilea abordează subiectul atelierelor ce au ca profil producerea
acestor obiecte, ateliere care erau destul de răspândite în epoca respectivă. Î n ceea ce
priveşte tehnica de lucru, autoarea face apel şi la marturiile etnografice.
Î n capitolul al patrulea se tace o clasificare a cahlelor, pe tipuri, subtipuri şi
variante, în timp ce în capitolul al cincilea sunt prezentate şi explicate motivele
ornamentale. Din acest capitol aflăm că în spaţiul est-carpatic cahlele au un repertoriu
ornamental destul de variat, cele mai raspândite fiind motivele geometrice, vegetale,
zoomorfe, cele inspirate din heraldică, din textele cu profil religios, moralizator,
hagiografic, din viaţa de curte şi din eposul cavaleresc. Tot aici autoarea procedează la o
interpretare a semnificaţiei diferitelor imagini ornamentale, pentru unele dintre acestea
apelând la analogii cu piese similare din alte spaţii europene.
Î n capitolul al şaselea, rezervat reconstituirii sobelor, este abordată tehnica
construirii acestora, având drept exemplu ansambluri le păstrate din perioada târzie a
evului mediu central-european, dar s-a apelat şi la cunoştinţele acumulate pe parcursul
săpături lor arheologice efectuate în spaţiul est-carpatic.
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Î n capitolul al şaptelea, pe lângă observaţiile făcute pentru fiecare capitol, sunt
prezentate aspecte noi referitoţ1re la acest subiect, unele dintre acestea fiind abordate
pentru prima dată în literatura românească de specialitate.
Ultimul capitol prezintă un bogat material descoperit în Moldova şi care datează
din secolele XIV-XV I I, fiind - deopotrivă - o dovadă a documentării solide pe care
autoarea şi-a asigurat-o înaintea realizării demersului din acest volum şi un studiu util
pentru viitoarele cercetări pe această temă.
Indicele, 1/ustraţii/e, care vin să exemplifice în plan vizual idei le avansate în
scris şi rezumatul în l"imba germană, care asigură popularizarea cărţii şi în rândul
specialiştilor străini, întregesc această importantă real izare a arheologiei româneşti.
A drian CIOBANU

ANGUSTIA, 4.
Arlreo/ogie-Istorie-Etnografie-Sociologie,
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1999, 450 p.
Ajuns în 1 999 la al patrulea număr, anuarul Muzeului "Carpaţilor Răsăriteni ",
aflat sub egida M inisterului Culturii şi a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei,
se prezintă într-o formă nouă şi în condiţii grafice excelente.
O prezentare detaliată a materialelor conţinute în acest volum ·_ destul de consistent
- neatlându-şi rostul aici, ne vom rezuma doar la câteva consideraţii privind ansamblul.
Structurată, aşa cum indică şi subtitlul, în patru secţiuni, revista Angustia conţine
studii diverse ca modalitate de abordare şi ca tematică, numitorul comun constituindu-1
zona de referinţă: Transilvania - mai ales regiunea sa estică şi sud-estică. Se remarcă
extensia ceva mai mare a primelor două domenii, precum şi preferinţa aproape generală
pentru studii sintetice. Rezumatele în limbi de circulaţie ce însoţesc lucrările, precum şi
conţinutul ştiinţific al acestora, recomandă anuarul Muzeului "Carpaţilor Răsăriteni " din
Sfântu Gheorghe drept o publicaţie de valoare. Aceasta reuneşte în paginile sale materiale
semnate de cercetători, muzeografi, arhivişti, profesori, publicişti din centre transilvănene
şi nu numai (Sfântu Gheorghe, Bucureşti, Cluj, Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Miercurea
Ciuc, Baia Mare, Buzău, Brăila etc.). Eterogenitatea semnatarilor constituie, alături de
tipul discursului abordat, indicii cu privire la maniera în care această revistă a fost
concepută şi la rolul rezervat: publicaţie a unei instituţii tinere, Angustia se adresează nu
doar specialiştilor, ci şi unui public nespecialist, interesat de realităţile etno-culturale şi de
interferenţele spirituale din zona de sud-est a Transilvaniei.
Elena-Roxmw Munteanu
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Jakov Petrovic Gerskovic,
STUDIEN ZUR SPA'TBRONZEZEITLICHEN SABA TINOVKA
KUL TUR AM UNTEREN DNEPR UND AN DER WESTKUSTE DES
AZOV'SCHEN MEERES,
Archăologie in Eurasien, Hand 7, Deutches Archăologisches Institut
Eurasien-Abteilung, Verlag Marie Leidorf GmbH - Rahden/Westf,
1999, 1 03 p. text + 1 4 fig. + 49 pl.
Î n epoca bronzului târziu, în spaţiul nord-pontic şi in estul bazinului carpato
dunărean, teritoriu ocupat anterior de mai multe grupuri arheologice distincte, apare un
complex cultural cunoscut in literatura de specialitate sub denumirea de Sabatinovka
Noua-Coslogeni. De câteva decenii imaginea asupra acestui complex cultural rămâne
confuză: unii autori il pun pe seama extinderii spre vest a culturii Srubnaja de dincolo
de Nipru, alţii dimpotrivă, il explică prin extinderea in direcţia opusă a culturii Noua,
existând totodată şi un curent de opinie potrivit căruia acest complex reprezintă
rezultatul unor procese convergente. Se constată însă că, de cele mai multe ori,
abordarea acestui subiect suferă, inevitabil, de o tară, şi anume l ipsa unor publicaţii de
calitate a siturilor arheologice cercetate sistematic. Din acest punct de vedere trebuie
salutată publicarea, într-o serie prestigioasă, cum este cea de Archllologie in Eurasien, a
unei lucrări de sinteză privind cultura Sabatinovka din partea răsăriteană a arealului
acesteia, semnată de cunoscutul arheolog de la Institutul de Arheologie al Academiei
Naţionale din Kiev, dr. Jakov Petrovi� Ger�kovi�.
Volumul debutează cu un scurt cuvânt inainte din partea editorului semnat de
eminentul arheolog german Prof. Hermann Parzinger, precum şi de un cuvânt înainte
semnat de autor.
Textul lucrării este structurat în mai multe capitole: Introducerea - p. 1 -2; Istoricul
cercetărilor privind cultura Sabatinovka - p. 2-7; Aşezările culturii Sabatinovka - p. 8-39;
Construcţii in aşezări - p. 40-45; Vestigii funerare - p. 46; Gruparea tipologică şi
cronologică a vestigii/ar - p. 47-68; Probleme de periodizare, geneză şi cronologie - p.
69-86; incheiere - p. 87-89; Rezumat in limba germană - p. 90; Rezuma/ in limba engleză
- p. 9 1 ; Rezumat in limba rusă - p. 92; Bibliografia - p. 93- 1 03.
Î n Introducere, Ja. Ger�kovi� enunţă că în epoca bronzului târziu, cultura
Sabatinovka, alături de comunitatea cultural-istorică Srubnaja, a asigurat·
întrepătrunderea realizărilor culturale şi tehnologice pe spaţii mari, de la bazinul
balcano-carpatic până dincolo de Urali. Stadiul cercetării acestei culturi, după cum
apreciază autorul, reclamă studierea amănunţită a fiecărei regiuni din aria sa de
răspândire. evidenţierea aspectelor sale regionale şi stabilirea raporturilor, atât dintre ele
cât şi cu grupurile culturale vecine, printre care şi cele de tip Srubnaja. Zona cuprinsă
intre Niprul Inferior şi Marea Azov, având în vedere imediata sa vecinătatea de arealul
culturii Srubnaja, este foarte importantă din acest punct de vedere.
Autorul îşi propune câteva obiective precise: cartografierea tuturor siturilor,
analiza datelor stratigrafice, evidenţierea complexelor închise, încadrarea cronologică a
situri lor şi periodizarea culturii. Deşi nu-şi propune in acest stadiu al cercetării o analiza
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privind atribuirea etnicii a culturii Sabatinovka, autorul enunţli ca foarte plauzibila
apartenenţa tracicli (?!, V.C.) a acesteia.
Î n Istoricul cercetării culturii Sabatinovka se arata eli printre primii care s-au
aplecat asupra epocii bronzului târziu din spaţiul nord-pontic au fost V.l. Go�kevi�i
( 1 903) şi D.Ja. Samokvasov ( 1 908), cercetatori care au evidenţiat mormintele tumulare
cu schelete chircite, preslirate uneori cu ocru, pe care le-au încadrat în perioada
presciticli şi le-au atribuit cimerienilor. V.A. Gorodcov ( 1 905; 1 9 1 7; 1 927), plecând de
la rezultatele cercetarilor sale din bazinul râului Severskii Donec, a definit cultura
Srubnaja, extrapolând concluziile sale şi asupra regiunii Niprului. Dupa aprecierea lui
Ja. Ger�kovi�. V.A. Gorodcov era conştient de prezenţa în spaţiul nord-pontic şi a altor
manifestări, d i ferite de cultura Srubnaja, definindu-le ca aparţinând unei culturi
"cimeriene" A.V Dobrovol'skii ( 1 925) a semnalat similitudinea dintre manifestările
epocii bronzului târziu din zona Niprului cu cele din valea lngulului, precum şi
preponderenta in aceste manifestari a elementelor vestice - dunarene.
A doua etapa în cunoaşterea epocii bronzului târziu a constituit-o începutul
săpăturilor de anvergură în zona marilor construcţii, printre care cele mai importante au
fost cele din zona centralei hidroelectrice Dneproges. În urma săpăturilor de salvare au
fost descoperite şi cercetate aşezările de la Vovnigi; Fedorovka, insula Hortica, Suhoi
Liman, Kremen�ug, Sabatinovka şi altele. Tot atunci a fost descoperit importantul
depozit de la Krasnyi Majak. Din păcate însă, aşa cum constată Ja. Ger�kovi�. multe din
aceste descoperiri nu au fost introduse în acea perioada în circuitul ştiinţific.
A treia etapă începe la scurt timp dupli cel de-al doilea război mondial. La
sfârşitul anilor '40 - începutul anilor '50 A.V. Dobrovol'skii publică o serie de aşezări
din epoca bronzului târziu, printre care cea de la Sabatinovka de pe Bugul de Sud, şi
introduce pentru prima datli conceptul de cultura Sabatinovka. Î n 1 952 A. V. Bodjanskii,
pentru prima data, a făcut legatura dintre tiparele de piatra de turnat piese de bronz şi
ceramica precum şi alte artefacte din bronzul târziu. În 1 955 apare monografia
fundamentală a Olglii A. Krivcova-Grakova care, contrar constatlirilor arheologilor
ucraineni, ajungea la concluzia conform căreia cultura Srubnaja s-a format în zona
Volgăi Inferioare, de unde s-a extins spre vest, ocupând tot spaţiul nord-pontic. După
ea, monumentele de tip Belozerka reprezentau rezultatul direct al extinderii spre vest a
culturii Srubnaja. Partizană a ipotezei originii culturii scitice din cultura Srubnaja,
cunoscuta cercetătoare considera grupul Sabatinovka drept un derivat al grupului
Belozerka, care la rândul său, s-a transformat în cultura scitică. Aceste idei, la scurt
timp, aveau să fie răsturnate de rezultatele săpăturilor din aşezarea U�calka de pe Niprul
Inferior, efectuate de D.Ja. Telegin şi V.A. l l ' inskaja (Telegin, 1 96 1 ) Î n urma unor
observaţii stratigrafice, s-a constatat acolo vechimea mai mare a descoperirilor de tip
Sabatinovka faţa de cele de tip Belozerka. În acea perioadă Sofja S. Berezanskaja
( 1 957; 1 960; 1 962) demonstra că în perioada mijlocie a epocii bronzului în spaţiul nord
pontic evolua o cultură până atunci necunoscută, cea a ceramicii cu multe brâie (kul'tura
mnogovalikovoj keramiki - KMK). I .N. Pogrebova, analizând materialele din aşezarea
Peresadovka de pe râul lngul, susţinea în 1 960 statutul independent al culturii
Sabatinovka şi vorbea de existenţa a două aspecte regionale ale acesteia: cele de tip
lngul şi, respectiv Obito�noe. În 1 96 1 acest punct de vedere era sli fie sprij init de V.D.
Rybalova, iar în 1 968, de I rina N. Sarafutdinova, care susţinea forma�ea culturii
.
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Sabatinovka pe fondul genetic al KMK. Î n anii '70 şi ' 80 această ipoteză a fost
dezvoltată de I.T. Cernjakov, care a mers chiar mai departe, susţinând că şi KMK avea
originea autohtonă, derivând dintr-o cultură din bronzul timpuriu, Budjak (Bugeac),
contemporană cu cea de tip Poltavka din zona Volgăi, aceasta din urmă dând naşterea
culturii Srubnaja ( 1 970; 1 978; 1 985). Acestor idei li s-a opus vehement A.M. Leskov,
care a negat legătura genetică dintre KMK şi cultura Sabatinovka, iar similitudinea
dintre această din urmă şi cultura Noua o punea pe seama unor relaţii intertribale. A.M.
Leskov susţinea că monumentele de tip Sabatinovka reprezintă nu numai o etapă
cronologică a culturii Srubnaja, dar, în primul rând, un aspect regional al acesteia
( 1 970). Urmare a acestor critici, în 1 982 I .N. �arafutdinova îşi temperează concluziile,
definind de această dată descoperirile de tip Sabatinovka drept "un grup destul de
specific în cadrul comunităţii Srubnaja târzie"
Î n ceea ce priveşte metalurgia epocii bronzului târzii, autorul arată că V.A.
Derga�ev ( 1 975) şi M . Petrescu-Dimbovita ( 1 977) au scos în evidenţă legătura dintre
focarul metalurgic lngul - Krasnyi Majak şi manifestările culturii Noua. L. Novikova
( 1 976) explică similitudinea dintre piesele de bronz ale culturilor Sabatinovka şi cele ale
culturii Noua prin extinderea acesteia din urmă din bazinul Carpatic în spaţiul nord
pontic. Î n schimb, E.N. Cerny� ( 1 976) vorbea de pătrunderea în aria culturii
Sabatinovka doar a unor clanuri de metalurgi din bazinul Carpatic. În ceea ce priveşte
data începutului metalurgiei specifice culturilor Noua şi Sabatinovka, sunt importante
concluzii le lui E.N. Cerny� ( 1 978), potrivit cărora focarul metalurgic Vyrbica, datează
din sec. XV î.Hr. Descoperirea tiparelor de lut în cadrul culturii Srubnaja a scos în
evidenţă faptul că, la deosebirile dintre culturile Sabatinovka şi Srubnaja se mai adaugă
şi cele privind tehnologia prelucrării bronzului.
In ultimii ani tot mai mulţi cercetători susţin conceptul de cultura Sabatinovka ca
o entitate culturală independentă. Noţiunea de comunitate cultural-istorică Srubnaja,
lansată de N.Ya. Merpert în 1 985, care include nu numai diverse aspecte culturale dar
şi culturi distincte, deschide posibilitatea unui compromis între partizanii celor două
curente opuse, cu privire la statutul manifestărilor de tip Sabatinovka. După opinia . lui
Ja. Ger�kovit, în sprij inul acestei concluzii pledează şi constatarea lui V. Cavruc, care
în 1 988 susţinea apariţia simultană a culturilor Coslogeni, Noua şi Sabatinovka.
Capitolul Aşezările culturii Sabatinovka începe cu descrierea cadrului fizice
geografic. Conform împărţirii fizico-geografice a Ucrainei, teritoriul dint-re cursul inferior
al Niprului şi Marea Azov aparţine provinciei de sud a stepei nord-pontice (Taf. 1 ).
Aceasta regiune se împarte în patru zone: estul stepei bugo-niprene, câmpia deltei
Niprului, stepa dinte Nipru şi Molo�naja, stepa dintre lacul Sivaş şi Marea Azov, zona de
câmpie din vestul podişului azovian. Tot acest teritoriu se caracterizează printr-un climat arid
şi o retea hidrografică săracă. Aşezări le sunt dispuse de regulă în văile cursurilor apelor.
Apoi autorul prezintă siturile arheologice din bronzul târziu pe microregiuni
geografice. Î ntre l ngulec şi malul drept al Niprului există o serie de aşezări cunoscute în
principal din periegheze. Atribuirea siturilor din bazinul râului lngulec - Pavlovka,
Novovasil'evka, Snegirevka, Staroe Kondakovo, Novoselovka şi altele
epocii
bronzului târziu rămâne incertă. Cele mai bine cunoscute aşezări din bronzul târziu din
această zonă se află pe malul drept al N iprului: Verhnjaja Tarasovka, Kapulovka,
M ihailovka, Dud�any, Zmeevka, Berislav.
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După opinia lui Ja. Ger�kovic, la Zmeevka sunt de fapt trei aşezări succesive, din
care doar una (III) aparţine culturii Sabatinovka. Aici au fost descoperite multe locuinte
şi construcţii gospodAreşti din piatră, toate Je9ate între ele, dupa autor, într-un singur
"bloc arhitectural" (architektonicshen B lock). In cadrul sitului Zmeevka I I I au mai fost
cercetate un şanţ şi o "necropola planA" . Au fost cercetate zece morminte, toate în
construcţii funerare de piatră: sub pavaje de piatră sau sttb kroJTileh, uneori pe lespezi de
piatră sau sub ele. De cele mai multe ori defuncţii erau depuşi în poziţie chircita pe o
parte şi, într-un singur caz, pe spate, cu genunchii ridicaţi, uneori presArati cu ocru. În
două "morminte" s-au gasit doar cranii umane. Toate mormintele sunt llră inventar. Ja.
Gher�kovic insista asupra caracterului funerar al acestor complexe, contrar opiniei
autorului săpăturilor, A.V. Burakov, care le considera drept sacrificii de construcţie.
Atribuirea acestor complexe epocii bronzului târziu, în lipsa inventarului caracteristic,
se bazează aproape exclusiv pe observaţii stratigratice reconstituite din documentatia
incompleta a sapAturilor.
Aşezarea de la Berislav este cea mai amplu cercetată din zonă. După părerea lui Ja.
Ge�koviC, din cauza tehnicii deticitare de săpătură, precum şi a documentaţiei
incomplete, toate construcţiile de piatră din această aşezare au fost atribuite eronat culturii
Cemjahov. Autorul, în urma analizei atente a materialului arheologic şi a documentaţiei de
teren, le atribuie epocii bronzului târziu. Mai multe constructii de piatră, majoritatea uşor
adâncite, fac parte dintr-un "complex arhitectural" unitar compus din camere, coridoare şi
anexe, cu pereţii comuni. În centrul acestui complex se afla o încăpere dreptunghiulară de
1 1 x 10,5 m, cu înălţimea iniţială a pereţilor de cea. 2, 4 m (după aprecierea unuia dintre
autorii săpăturilor, V.A. Mizin). Alte încăperi sunt mai mici. Au fost descoperite cel puţin
20 de locuinţe uşor adâncite, cu fundaţii de piatra. Inventarul descoperit constA, în
principal, din ceramică caracteristicA culturilor Sabatinovka şi Belozerka. câteva
fi"agmente de·tipare de piatră, precum şi din piese de bronz.
Î n zona nisipurilor de pe malul stâng al N iprului Inferior şi pe l itoralul Mării
Negre densitatea aşezărilor atribuite culturii Sabatinovka este foarte redusă. Dintre
aşezările cunoscute în acest areal autorul menţionează cele de la Novaja Saba, Behtery,
Bonie Kopani, Radensk, Krynki. Î n interfluviul N ipru - MoloCnaja, dintre cele câteva
aşezări din epoca bronzului târziu, Ja. Ge�kovif atribuie culturii Sabatinovka doar
două: Zlatopol' şi BlagovdCenka. in aşezarea Zlatopol' au fost descoperite douA
locuinţe adâncite de formă dreptunghiulară (28 x 14 m), cu multă cenuşă în umplutură.
Deasupra gropi lor locuinţelor se ridicau pereti clădiţi din piatră.
Aşezarea U�kalka reprezintă unul dintre cele mai importante repere pentru
cunoaşterea epocii bronzului târziu din zona N iprului I nferior, unul dintre puţinele situri
care oferă succesiunea stratigratică a n ivelurilor de locuire. În cele patru decenii de la
cercetarea acestei aşezări nu s-a insistat suficient asupra corelării dintre complexe şi
material ceramic. Ja. Ger�koviC propune o împărţire stratigratică mai detaliată decât cea
prezentată de autori i săpăturilor. După el, in cadrul aşezării sunt trei niveluri de locuire
din bronzul târziu (A, B, C). Nivelului A ii aparţine locuinţa nr. 1 , adâncită cu cea. 0,3
m, cu pereţii de piatră, cu două vetre şi trei gropi menajere cu multă cenuşă în
umplutură. Lângă locuinţA a fost cercetată o anexă construită din piatră. Dimensiunile
locuinţei, aşa cum o reconstituie Ja. Ge�koviC, erau de cea. 1 3 x I l m. Din cuprinsul ei
provin fragmentele ceramice a cea. 18 vase, fragmentele unui craniu uman, un craniu
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bovin, 3 râşniţe, un ciocan de piatra, fragmente de la un razuitor şi de la un cutit de
silex. Alaturi, se afla inca o locuinta (nr.2), cu dimensiuni de cea. 1 3 x 1 8 m, care avea
un perete comun cu locuinţa nr. l . De aici provin fragmente de la câteva vase ceramice.
Aceluiaşi complex ii apartinea inca o constructie, locuinta nr. 3, cu o vatrll şi o
groapa menajeră de dimensiuni mai mari. Î n interiorul locuinţei s-au gasit cinci vase. in
apropiere se aflau unnele unui complex de suprafata (locuinta nr. 4), de forma patrata,
cu pereti din nuiele im;:>letite, cu stâlpi de susţinere. In locuinta s-a descoperit o cantitate
importanta de solzi de .Jeşte şi fragmentele unui vas cu striaţii in interior. La 8 m est de
locuinţa nr. 4 � fost dc'icoperit un monnânt de copil, in pozitie chircita, cu scheletul pe
partea stânga şi capui spre est. Lânga craniu se afla un vas, iar lânga genunchi, trei
astragali de cal. Orizontului A ii mai apartine locuinta nr. 5, adâncita cu cea. 0,5 m în
pamânt, cu o vatra şi o groapă menajera in colţ.
Toate aceste complexe au fost abandonate. Ele fusesera acoperite cu un strat de
cenuşă amestecată cu nămol. Orizontul 8 a fost marcat de un strat de cenuşă, Bră unne
clare de construcţii. Acestui orizont autorul ii atribuie 36 vase.
Nivelului de locuire C ii apartin două locuinţe: nr. 6 şi 7. Locuinţa nr. 6 a fost
adâncita cu 0,6 m in pământ, in umplutura acesteia existând o cantitate apreciabila de
cenuşă. Pe fundul complexului se afla o vatră, sub care a fost surprinsll o gropită de O, 1 5
m adâncime, umpluta cu bucăţi de lut ars şi cu o piatra plată pe fund. Inventarul
locuinţei consta din 7 vase, 3 vetre portabile, o greutate de piatră, o fusaiolă (se pare
totuşi - o rotita .de car votiv, V.C) şi o râşniţă. L.7 (6 x 4 m) era adâncita cu 0,4 m.
Umplutura acesteia conţinea multa cenuşă. Inventarul ei consta din 6 vase ceramice şi o
vatra portabila.
Î n unna studierii atente a colecţiilor şi documentatiei aşezării. Ja. · Ger�kovi� a
reuşit sli coreleze numeroasele artefacte, indeosebi cera1r.ica descoperită in aşezarea
Uşkalka, cu nivelurile de locuire. Continutul arheologic al celor trei niveluri de locuire
i-a servit autorului drept unul dintre reperele pentru periodizarea culturii Sabatinovka.
Babino 1 1 1 se afla la sud de mkalka. Autorul descrie foarte sumar rezutatele
cercetărilor cunoscute din publicaţiile anterioare.
Serogozskaja Balka. Aici a fost descoperit un grup de cel puţin cinci aşezări, cu
dimensiuni de cea. 1 50 x 50 m, distanta dintre ele fiind de cea. 4-8, 1 1 - 1 2 km. Una
dintre ele, Pervopokrovka, se distingea prin doua "zol'niki" izolate, in cuprinsul cărora
se observau pietre mici. fragmente ceramice, oase de animale, piese de piatră şi de os.
Aşezarea Verhnie Sero -�ozy prezenta două aglomerari de materiale arheologice aflate la
cea. 1 00 m intre ele. Ar:cstea, precum şi alte aşezări, au fost distrus.: in ultimii ani.
Stepele dintre lacul Sivaş şi Marea Azov. Se pare eli majoritatea aşej'..llr ilor
preistorice din aceasta zona au fost distruse de îocalitliţile actuale situate de-a luugul
râurilor. Dificultatea depistarii vestigiilor arheologice in aceasta zona se datorează şi
faptului eli terenurile de aici nu au fost arate. În vestul acestui teritoriu, la cea. 1 00 km
est de N ipru şi la cea 40 km nord de Marea Neagra, in 1 980 a fost descoperita aşezarea
Novokievka, una dintre puţinele din aceasta parte a arealului culturii Sabatinovka,
cercetată sistematic. Acestei aşezări ii este dedicata cea mai consistentă parte a cllrtii.
Suprafata aşezării era de cea. 3 ha, in cuprinsul ei observându-se mai multe movile, de
fapt "zolniki " - cenuşare, ale caror înălţime nu depăşea 0,4 m, iar diametrul, cea. 20 m.
Ja. Ger�kovi� a efectuat aici săpllturi in 1 98 1 . Ele s-au efectuat in doua sectiuni, ale
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căror suprafaţa totală era de 1 1 74 mp. Datele cele mai relevante au fost obţinute in
sectiunea Il, unde s-a constatat concentrarea materialului arheologic în jurul vetre lor.
Toate aceste aglomerări sunt considerate de Ja. Ge�kovil! drept urme de locuinţe.
În "zolnik-ul" nr. 1 autorul distinge 7 astfel de complexe. pe care le reconstituie ca
locuinţe de suprafaţă, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile cuprinse între 4 şi 9,8 m.
Lângă vetre, s-au găsit adesea grămăjoare de piese discoidale sau globulare din lut ars,
precum şi figurine zoomorte. Uneori aceste piese se aflau in gropiţe săpate lângă vetre.
Printre aceste "locuinte" au fost cercetate mai multe gropi menajere. În cuprinsul
''locuinţelor" s-a găsit material arheologic constând in fragmente ceramice (de la câte 1 0,
1 2, 1 3 - 1 5 vase), un os uman, fusaiole de os şi lut (unele de fapt rotite de care miniaturale,
V.C}, bucăţi de "cuptor", un dinte de animal cu incizii, copite de cai cu marginea ascuţită,
''tupik-uri" din mandibule de animale, fragmente de râşnite, strapungătoare de os, bucăţi
de zgură ceramică, fragmente de vetre portative, precum şi două bucăţi de cupru brut.
Zona de stepA a podişului azovian. in această zonă numărul siturilor din epoca
bronzului târziu este mai mare, însă săpăturile arheologice sistematice au fost efectuate
aici abia in ultimii ani. Cercetările au scos în evidentă câteva aşezări aparţinând culturii
Srubnaja, cu unele elemente specifice culturii Sabatinovka, c�ea ce se datorează
vecinătăţii nemijlocite dintre cele două culturi. Printre aşezările din această zonă se
remarcă cele de la Obito�noe nr. 1 2 şi 20. Î n aşezarea Obitol!noe 1 2 in 1 949 au fost
efectuate săpături pe suprafaţa de 200 mp. A ici a fost descoperită o parte dintr-un bordei
cu urmele unui "zolniki" aflat in imediata sa apropiere. Materialul ceramic descoperit
consta în oale decorate cu brâie în relief şi ceşti specifice culturii Srubnaj11. Aşezarea
Obito�noe 20 a fost publicată de V.V. Dvorni�enko in 1 969. Stratul de cultură se
caracteriza prin prezenţa in sol a unei cantităţi importante de cenuşă. S-a descoperit o
locuinţă adâncită, de 5,4 x 6,3 m, cu două vetre. in apropierea locuinţei au fost surprinşe
numeroase şănţuleţe, dispunerea lor sugerând o construcţie cu două camere. in
materialul ceramic descoperit predomină ceramica de tip Sabatinovka, însă sunt
prezente şi exemplare caracteristice culturii Srubnaja.
La est de râul Obitol!naja au fost descoperite sute de aşezări din epoca bronzului
târziu. Cea mai importantă dintre ele este cea de lângă satul Marinovka, unde au fost
descoperite tipare de piatră pentru turnat piese de bronz, încadrate de A. M. Leskov şi
V.S. Bo�karev în grupul Sabatinovka timpurie.
Î n total, in regiunea N iprului Inferior şi in nord-vestul Mării Azov au fost
depistate 59 de aşezări aparţinând culturii Sabatinovka. 20 dintre ele se află între
l ngulec şi N ipru, 9 între N ipru şi Molol!naja, 1 5 în zona nisipurilor N iprului Inferior şi
pe coasta Mării Negre, 8 în stepa între Marea Azov şi Sivaş, 5 între râurile Molo�naja şi
Berda. După opinia lui Ja. Ger�kovi�. numărul real al siturilor este mai mare, aşa cum
rezultă din fotografiile aeriene. Toate aşezările se află în apropierea surselor de apă, la
fel ca şi în spatiul nord-vest-pontic. Se constată l ipsa oricăror construcţii de fortificaţie.
Scăderea numărului aşezăriJ(Ir din vest spre est este determinată de faptul că arealul de
bază a culturii Sabatinovka se află în spaţiul nord-vest-pontic. Ja. P. Ger�kovil! observă
că ponderea elementelor de tip Srubnaja scade pe măsura îndepărtării spre vest, iar în
cadrul culturilor Noua, Sabatinovka şi Coslogeni apar tot mai pregnant elemente
datorate influenţelor (şi chiar penetrărilor) din partea culturilor Monteoru, Tei,
Wietenberg, Otomani şi Komarov.
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in ceea ce priveşte tipologia locuinţelor, Ja. Gel1kov� aplicA principiile şi criteriile
propuse in acest sens de S.D. Kry�ickij. Confonn acestora, locuintele de suprafalft sunt
definite drept constructii, ale cAror volum se aflA deasupra nivelului de călcare sau uşor
adâncite, pânA la 0,3 m. Semibordeiele sunt considerate constructii adâncite cu peste 0,3
m, cu peretii ce se ridicA deasupra nivelului terenului pânA la înAlţimea suficientA
amenajArii intrArii. Bordeiele reprezintA constructii adâncite astfel încât peretii se aflA sub
nivelul terenului, iar baza· acoperişului se aflA la nivelul acestuia. In cadrul culturii
Sabatinovka din regiunea studiatA, autorul defineşte mai multe tipuri de locuinte. Cele de
suprafatA au fost atestate la Novokievka, Zmeevka J l la, mkalka, Berislav. Suprafata lor
variazA intre 30 şi 54 mp., iar uneori ajung pânA la 145 şi chiar 245 mp. Gropile de stâlpi
au fost depistate foarte rar şi niciodatA nu reflectA suficient de clar tot sistemul de sustinere
a acoperişului. in ceea ce priveşte constructiile de piatrA se constatA cA in partea de est a
ariei culturii Sabatinovka acestea nu sunt raspândite la fel de larg ca in zona Bugului de
Sud sau a lngulului. Au predominat constructii uşoare cu peretii din pari şi nuiele
împletite, lutuie. Alt tip de constructi i de suprafalft, atestat in aşezarea Obitocnoe 20, este
reprezentat prin sistemul de şlnţulete dispuse dreptunghiular sau circular, care, dupA
opinia autorului, reprezintA spatii amenajate pentru animale. Instalatiile de incAlzire se
amenajau in diverse pArti ale locuintei, insA aproape intotdeauna la depArtare de pereti.
Uneori in interiorul unei locuinte se aflau 2-3 vetre. Se disting douA tipuri de vetre:
adâncite şi la nivelul podelei. Uneori cele adâncite au pereţii clptuşiţi cu pietre. Vetrele
amenajate la nivelul podelei sunt de douA variante: direct pe sol sau pe lutuieli. Printre
acestea din unnA se disting unele care aveau sistem de amenajare mai complex,
caracterizat prin partea lor de sus portabiiA, uneori cu tuburi pentru suflarea aerului. Pentru
acest din unnA tip de instalatii de incAlzire, Ja. Gel1kovi� citeazA analogiile din bazinul
carpato-dunlrean.
in toate aşezlrile cercetate a fost descoperit un numAr mare de gropi menajere.
DupA aprecierea autorului, umplutura acestora sugereazA folosirea lor şi in cadrul unor
ceremoni i cu caracter ritual.
Deşi caracterizarea exhaustivA a aşezlrilor, nu este posibila, câtă vreme n ici una
dintre ele nu a fost cercetatA pe toatA suprafalftautorul incearca sA tragA câteva concluzii
cu privire la organizarea lor internA. Sub influenta metodologiei elaborate de S.D.
Kry�ickij, autorul interpreteaz1 "movilele" (in bibliografie de cele mai multe ori se
preferA tennenul de "zolnik") ca unnele unor module compuse din 6-8 locuinte şi a unui
numAr mare de gropi. DupA opinia sa, aşezlrile cu astfel de module erau de lungA
durata, iar cele cu locuinte izolate erau sezoniere. Cartografierea aşezlrilor aratA, dupa
autor, .!iruparea aşezlrilor sezoniere in jurul celor de lungA duratA.
In capitolul Construcţii in aşezări, probl�ma cea mai importantA este legatA de
interpretarea cenuşarelor - "zol'niki" - fonnate din aglomerAri de sol imbibat cu cenuşa
şi d in concentrlri importante de material arheologic. Acestea sunt rlspândite larg, de la
'
Dunărea pânA în nordul Caucazului şi mai departe spre est. Fara sA nege prezenta in
cadrul "cenuşarelor" a unor unne clare de manifestari rituale, autorul considera ca ele
reprezinta, in primul rând, unne de locuire in cadrul unor "module" de locuinte şi
constructii gospodlreşti, imprejmuite cu garduri, care impiedicau disparitia unor
importante cantităţi de cenuşA. Fara sa intru aici in polemica cu autorul, ma vad totuşi
nevoit să mentionez insuficienta argumentelor aduse. Ramâne greu de inteles de ce
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locuitorii unor astfel de "module" ar fi fost dispuşi sa locuiasca in mijlocul unor
grămezi de cenuşă, lucru deloc confortabil, in situatie in care spatiile deschise ale zonei
permiteau şi alte solutii.
in capitolul Ve.fligii jimerare, Ja. Gel1kovic! face o mult prea succintă (o singură
pagină!) referire la descoperirile funerare tumulare. Plecând de la con!!tatlirile flcute de
V.V. Otro!:c!enko, autorul subliniază dificultatea definirii în masa mormintelor tumulare
- de foarte multe ori flrli inventar - a celor care apartin culturii Sabatinovka. După
opinia sa, culturii Sabatinovka in zona N iprului ar putea fi atribuite morminte din
necropole plane. Ele ar trebui sa aiba caracteristici asemanatoare mormintelor de tip
Srubnaja şi K M K. in ceea ce priveşte mormintele tumulare, majoritatea lor, apartin,
după autor, culturii Srubnaja. Cu sigurantă, dacă autorul s-ar fi aplecat cu mai multă
atentie asupra numeroaselor descoperiri funerare din zona N iprului Inferior şi zonelor
adiacente, lucrarea ar fi avut mult de câştigat, iar cititorul ar fi avut o imagine mult mai
veridică asupra situatiei etnoculturale a acestei zone in epoca bronzului târziu.
in capitolul Împtirţirea lipologicti şi cronologică a vesligiilor, Ja. Ger!:kovic! îşi
propune clasificarea diverselor categorii de artefacte in cadrul culturii Sabatinovka din
zona situată intre bazinul N iprului I nferior şi Marea Azov: ceramica, obiecte de metal,
de piatra şi os, plastica, sticla.
Subcapitolul dedicat ceramicii incepe cu prezentarea incercarilor predecesorilor
autorului (Irina N. Sarafutdinova, I .T. Cemjakov, A.M. Leskov, D.V. Deopik, A.A.
Denisova) de clasificare a materialului ceramic. in linii mari, autorul apreciază toate
clasificările propuse până acum ca insuficiente, nereuşite, greşite, sau, uneori, in cazul
lui A . M . Leskov şi D.V. Deopik, ch iar tendentioase. Sunt s�puse critici i mai ales acele
clasi ficări din care reiese că ceramica de tip Sabatinovka se inscrie in cultura Srubnaja.
Această "introducerea istoriografică" in problema clasificarii ceramicii ar fi fost mai
amplă dacă autorul ar fi considerat de cuviintă să pomenească şi unele încercări de
clasificare a ceramicii din epoca bronzului târziu din teritorii le aflate la vest de Nistru
(A.C. Florescu, Galina 1. Smirnova; Ana 1. Meljukova; S. Morintz; V. Cavruc). Cu atât
mai mult cu cât, de mu lte ori, autorul s-a inspirat, uneori substantial, din clasificările
predecesorilor săi (vezi mai ales: Kavruk 1 985; 1 988), ultima citata la p. 7 a cartii lui Ja.
GherSkovic! in legătură cu alte aspecte, deci cunoscută autorului.
La baza clasificării ceramicii apl icată de Ja. GerSkovic!, aşa cum declară autorul,
stau principiile elaborate de V.A. Gorodcov încă in anii ' 1 920. Clasificarea se doreşte a
1i cât mai aproape de principiul functional, însă in real itate domină cel morfologic care,
în stadiul actual al cercetări i este singurul credibil.
Primul nivel al clasificării împarte ceramica culturii Sabatinovka in categori i: de
provizie (Vorratsbeih:tlter), de bucatărie (KOhenware), ceramica fină (Feinkeramik) sau
"de servit" (Tafelgeschirr). Criteriul de bază folosit in acest nivel al clasificării a fost
volumul recipientelor.
Categoria ceramică de bucătărie include recipiente ale căror volum se situează
între 1 -2 şi 1 0- 1 3 l itri (Abb. I l ). Această categorie se imparte apoi in 2 compartimente:
Borcane (N de la N:tpfe) şi Oale (T de la TOpfe).
Drept borcane sunt definite recipientele flrli gât şi cele care au buza foarte uşor
evazati\. In interiorul acestui compartiment apar doua grupe: N 1 , cu corpul
neproemirtent şi N2, cu corpul proeminent. Volumul vaselor apartinând acestor grupe
variază intre 2 şi 4-6 litri.
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Î n interiorul celor doua grupe apar diverse tipuri. N 1 se împarte în doua tipuri:
N 1 1 cuprinde recipientele de forma semisferica, la care raportul dintre diametru!
fundului (f) şi diametru! gurii (g) este de O, 7; N I I I cuprinde recipientele de forma
tronconica, la care proporţia Df:Dg
0,3. Trebuie menţionat insuticienţa acestei
proporţii, care fara a se ţine cont de înalţimea recipientelor, pot ti confundate cu
strachini. Tipurile, la rândul lor, se împart în variante: N I I I şi N 1 1 1 1 , respectiv vase cu
brâu în relief, iar variantele N 1 12 şi N 1 1 12 nu au brâu. N2 se împarte în N21 (recipiente
în forma de butoi) cu aceleaşi variante: cu sau far� brâu.
Oalele (T) sunt definite ca recipiente cu proportii înalte (H>Dmax.) şi cu gâtui
evidenţiat. Volumul lor variază între 5-6 şi 1 0- 1 3 litri. Aici apar doua grupe: T I - cu
corpul puternic proeminent (Dg Dmax. = 0,6-0,8) şi T2 cu corpul uşor proeminent
(Dg Dmax. = 0,8- 1 ). Aceast� grup� se împarte apoi în tipuri: T I I cu partea superioara
a profilului "în forma de S", cu Dg:Dmax. = 0,7; T l l l cu gâtui îngusta!, partea
superioară a profilului în fonna de S; T I I I I cu buza brusc r�sfrântă spre exterior; T21
(Db: Dmax.=0,8-0,9) cu partea superioară a profilului în forma de S.
Tipurile, la rândul lor, sunt împărţite in variante. in funcţie de prezenţa sau lipsa
brâurilor in relief: T21 1 , T212 etc.
A doua categorie cuprinde ceramică tină sau cea "de servit" . Aceasta categorie se
caracterizează prin recipientele de dimensiuni mai mici, cu volumul între 0, 1 3 şi 6 litri,
iar uneori, in ·cazul străchinilor, ajungându-se şi la 1 O litri. Recipientele acestei categorii
au feţele bine prelucrate prin netezire sau lustruire şi, de cele mai multe ori, au toarte.
Î n cadrul acestei categorii sunt evidenţiate urmatoarele compartimente:
Ceşti - S (de la SchUsseln) definite ca recipiente de proporţii joase cu volume
cuprinse între 1 ,5 şi 6 litri.
Cupe - B (de la Becher) sunt recipiente de proporţii verticale (Dg<H) cu volum
cuprins între 1 ,5 şi 2,5 litri.
Vase cu toarte - H (de la Henkelgeflil3e) sunt recipiente de proporţii verticale şi
orizontale, cu toarte, cu volum cuprins între O, 1 36 şi 4 litri.
Străchini - Sch (de la Schalen) - vase cu proporţii joase.
Apoi, compartimentele sunt împăr!ite în grupe: ceştile şi cupele sunt împărţite în:
cele cu corpul puternic proeminent, respectiv S 1 şi B 1 ; precum şi cele care au corpul
uşor proeminent - S2 şi 82; vasele cu torţi sunt împărţite b: cele de formă de borcan
(H 1 ), in forma de ceşti - H2. cele de tormă de strachină H3. Variantele în cadrul acestei
din unnă grupe se evidenţiază in functie de torma toartelor. sau, 'n cazul străchinilor.
după decor: brâu în relief, caneluri, aplicaţii verticale in formă de segment.
Altă categorie ceramică o reprezintă recipientele de provizii
V (de la
Vorratsbeh:ilter), pentru pastrarea cantităţilor mari de provizii. Volumul recipientelor
este substanţial mai mare decât a celorlalte categorii. Vasele acestei categori i de la
Novokievka au volume între 1 8 şi 20 de litri.
Compartimentele din cadrul acestei categorii sunt cele în formă de oale şi cele in
forma de ceşti. i n interiorul acestor compartimente se evidenţiază două grupe: cele cu
corpul puternic proeminent şi cele cu corpul mai puţin proeminent. Ambele au câte un
singur tip: cel cu profilul în forma de S, şi câte o variantă: prima, cea a vaselor cu brâu
în relief, şi a doua - doar "teoretic posibilă" - fara brâu.
Compartimentul VS este reprezentat de vase mari, larg deschise. Acestuia ii
=

-
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aparţin vasele cu corpul proeminent (de fapt "cazane" ), cu două tipuri: cu buza brusc
răsfrântă spre exterior, cu o singură variantă, respectiv cea a vaselor cu gâtui scund şi cu
treaptă în zona trecerii de la umeri la gât.
Constatăm că, şi în ct!zul acestui din urmă compartiment, criteriul dimensiunii,
n u este suficient pentru a cataloga unele vase destinate păstrării orovizilor. El trebuie
corelat cu alte caracteristici, cum ar ti diametru! gâtului, plecând de la premisa
funcţională dar şi de la exemplele evidente din contexte arheJiogice certe (vezi de
exemplu amfora sau pithoi in arheologia greco-romană). Cazanele, aşa cum just le
defineşte autorul, erau cu siguranţ:l destinate preparării şi nu păstrării alimentelor.
Recunosc că, aceeaşi greşeală o fliceam şi eu, cu ani în urm:l (V. Kavruk, 1 988).
in continuare, autorul prezint:! rezultatele unui studiu comparat între diverse
aşezări, după prezenţa, lipsa şi combinaţiile diferitor categorii, compartimente, grupe,
tipuri şi variante ceramice. Aici, în afară de cele prezentate anterior, apar încă două
··specii " ceramicl!: cea de factură KMK şi cea de tip Srubnaja. În legătură cu "ceramica
KMK" , trebuie să fac o observaţie imp01tantă. Atrag atenţia cititorului asupra faptului
că, de fapt. autorul se refer:! - judecând după ilustraţia citată în text, respectiv Taf. 8,4;
45,2.3 ; 1 6, 1 0; 1 1 , 1 6; 9, 1 8; 2, 1 ,3,8. 1 1 ; 3, 1 ; 4,8, 1 2 ; 4, 1 ; 5,6; 46,2,4, şi probabil 3 - cu
exceptia a doua cazuri. nu la ceramica de tip KMK. ci la fragmente ceramice cu două,
mai rar trei. bn'iie in relief. Acest decor nu poate ti considerat aparţinând exclusiv
K M K . Orice cunoscător al ceramicii din epoca bronzului va depista cu uşurinţă acest
decor, intr-o serie de grupuri arheologice. El nu este nici omniprezent şi nici definitoriu
in cadrul KMK, dacă nu este asociat cu forme ceramice şi cu alte elemente de decor
specifice acestei culturi. Dealtfel, acesta este unul dintre motivele - pe lângă faptul că
denumirea culturii este prea lung:l - pentru care unii autori preferă să folosească alt
tennen, cel de "cultura Babino" , in loc de cel de "kul'tura mnogovalikovoi keramiki" .
Din păcate, clasificarea ceramicii, elaborată de Ja. Ge�kovi�, nu prea il ajută la
analiza comparată pe care şi-o propune. Autorul se confruntă cu vechea meteahnă a
arheologiei din multe ţ:lri est-europene: publicaţiile, de cele mai multe ori, sunt selective
şi sumare, iar materialul original nu este întotdeauna accesibil. N ici materialele din
săpăturile sale de la Novokievka, singurele prelucrate de autor în totalitate, nu pot fi
considerate suficient de relevante pentru un studiu comparat. Lotul este prea puţin
reprezentativ din punct de vedere statistic (sunt luate in calcul 80 de fragmente ceramice
din Novokievka A şi 1 O 1 din Novokievka 8). Mai mult, adeseori materialele provin din
contexte stratigrafice mai puţin sigure, iar în cazul ceramicii din suprafata 1 observăm
că. o bună parte din material a fost recoltat din pământul împins de lama buldozerului.
Una dintre concluziile la care ajunge autorul este cea conform căreia, elemente
ceramice de tip Srubnaja - fomte puţine la număr - sunt prezente doar in siturile din
nemijlocita apropiere a Niprului, în timp ce elemente de tip KMK (?! V.C.) sunt
prezente in toată zona cercetată, inclusiv în interfluviul Nipru - Molo�naja. Aprecierea
este cel puţin forţată, căci, cu două excepţii, tot materialul considerat ca fi ind de tip
KMK nu prezintă caracteristici specifice acestei culturi!
Capitolul Artefacte metalice şi tipare de turnat incepe cu o apreciere, potrivit
căreia arealul geografic care face obiectuf lucrării este unul dintre cele mai bogate din
spatiul nord-pontic, in ceea ce priveşte numărul obiectelor de bronz şi a tiparelor de
turnat. Şi de această dată, partea istoriografică aproape că o depăşeşte pe cea pozitivă.
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Citând lucrările specialiştilor în domeniu, privind metalurgia bronzului, autorul arata
cum au evoluat ideile cu privire la încadrarea culturala şi cronologica a metalurgiei din
epoca bronzului în spatiul Nord-Pontic: de la conceptul de "focarul nord-pontic de
prelucrarea metalului ", în care erau amestecate piese din diferite perioade şi grupuri
culturale ( lessen 1 947), până la impartirea lor în cele de tip Srubnaja, Sabatinovka,
Belozerka, ca reprezentând evolutia traditiilor răsăritene de tip Seima şi Srubnaja şi, in
sfârşit, evidentierea mai nuantata a câtorva grupuri tipologice corelate cu datele
analizelor spectrografice (Cemy� 1 970 şi 1 976). Şi de aceasta dată, autorul îşi exprima
dezacordul cu acei specialişti care sustin originea răsăriteana a tradiţiei prelucrarii
bronzului în spatiul Nord-Pontic.
Cu lux de amănunte, autorul descrie complexul de tipare descoperit în aşezarea
Novokievka. Acesta consta din 8 piese din talk, material al carui zacaminte se afla la
suprafata, în apropiere, în satul Pavlovka, raionul Sursk, regiunea Dnepropetrovsk.
Initial, tiparele erau mai mari, iar dupa ce formele excizate în ele s-au uzat, au fost
tăiate, iar în suprafeţele libere s-au excizat alte forme. in acest fel s-au putut urmări
doua faze succesive de folosire a tiparelor. S-au putut defini mai multe tipuri de obiecte
care s-au turnat în acestea de-a lungul timpului: un vârf de lance, un pumnal, psalii, un
topor cu gaura de înmanuşare, piese de podoaba.
Analiza spectrografică a 8 piese de bronz descoperite în aşezarea Novokievka a
arătat ca 6 dintre ele contin cositor în cantităţi cuprinse intre 4 şi 7,5%.
Aceste descoperiri largesc repertoriul pieselor de tip lngul - Krasnyi Maiak. Mai
mult, ele dovedesc, odata în plus, apartenenta lor la cultura Sabatinovka.
Artefacte din piatri şi os.
.
Precizfmd starea precarA a colectiilor de artefacte de os şi piatrâ din aşez.'\rile din

epoca bronzului târziu din zona Niprului Inferior, autorul le face doar o scurtă prezentare.
Din aşezarea Novokievka autorul citeaza câteva piese de piatră de formă
globulara, poligonala sau cubică, ale căror destinaţie rămâne nelămurită. Autorul, fhră
să fi efectuat studiul lor special, admite posibilitatea ca ele sa fi fost folosite drept
percutoare sau pietre de praştie. A lta categorie de piese de piatră este reprezentata de
numeroasele râşnite, găsite în aşezare.
Î n aşezarea Novokievka a fost descoperită o piesa de forma sferică, cu o uşoară
cavitate, despre care autorul enumeră diverse opinii ale cercet:ltorilor: rulment pentru
burghiu de găurit (G.F. Korobkova) sau piu (Irina N. Sarafutdinova, I .T. C emjakov).
Analogii pentru astfel de piese sunt cunoscute în Egeida, unde, cercetatorii le considera
drept ''lămpi" (Evans, 1 928), iar apariţia lor în Troia VI este pusa pe seama unor
influente din lumea crito-miceniana (Biegen, 1 958).
Topoarele de piatra apartin tipurilor derivate din traditia culturii Katakombnaja,
iar cel de la Obitoc!naja 1 2 prezintă similitudini cu topoare de tipul Borodino.
Din Radensk 15 provine un fragment de sceptru cu nervuri longitudinale pe corp, iar pe vârf
cu incizii circulare, pentru care autorul citeaza, dupa Irina N. Sarafutdinova şi I.T.
Cemjakov, analogii de la Kazahstan pâna la bazinul carpato-dunărean. Alte tipuri de sceptre
de torma cilindrica provin din Sergeevskij Zaliv, Kapulovka, Leontievka, Zlatopol'.
Piesele de forma ovoidala, ovala sau globulară (Kapulovka, Dudc!any) sunt
interpretate drept pietre de praştie, autorul urmând exemplul lui Evans pentru piesele de
plumb de aceiaşi forma şi dimensiuni din Creta. Mai deosebite sunt piesele de la
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Zlatopol', confectionate din talk, cu suprafete le prelucrate cu multă grijă; una dintre
aceste piese este ornamentată, prin tehnica inciziei, cu motive geometrice. Autorul
admite destinatia ritual! a �cestor piese sau, eventual, folosirea lor ca unităţi de greutate.
Piesele de os prezentate in volum, in marea lor majoritate, provin din aşezarea
Novokievka. De cele mai multe ori ele sunt legate de prelucrarea blănii şi pieii. Printre
ele se remarcă cele din coaste. mandibule şi omoplati, cu urme de folosire sugerând
prelucrarea pieii. Pe unele exemplare se observă cavităti inguste care s-au format
probabil in timpul prelucrării fâşii lor (curelelor?) de piele. Câteva piese reprezintă
mânere masive de corn de oaie, altele, copite de cai cu marginile ce au urme de
prelucrare a unor materii dure. Sunt prezentate şi aşa-zisele "patine" cu orificii, pe care
autorul le defineşte drept ·•unelte de călcat" Citând opinia unui specialist in industria
preistorica a osului, A.N. Usaciuk, autorul consideră eli aceste unelte se foloseau pentru
netezirea materialului elastic şi moale (lână, piele etc.).
Printre piesele de os, autorul mai mentioneaza fusaiole, un cârlig masiv cu urme
de lustruire puternică, un astragal cu marginile uzate, un ac cu cap trapezoidal, vârfuri
de săgeată, un străpunglitor, o psalie cu două orificii, harpoane, "tupik"-uri din
mandibule de animale, podoabe mărunte.
Î n aşezarea Novokievka nu s-a găsit nici un exemplar de omoplat ·crestat, piesă
prezentă in majoritatea aşezărilor culturii Sabatinovka. Piese de acest tip au fost însă
descoperite in aşezarea Zlatopol' şi in orizontul B de la U�kalka.
Î n aşezarea Obito�noe 20 s-a găsit o piesă cilindricli cu brâu in relief la bază, şi cu vârf
discoidal. Autorul mai citează o formă similară excizată pe un tipar de turnat piese de
bronz. După opinia lui Ger�kovi� ele reprezint!! dopuri de burduf, in timp ce conform
opiniei lui V.V Otro��enko. astfel de piese se foloseau pentru coada biciului.
SticlA

Deşi sticla apare pe teritoriul Ucrainei încă din eneoloitic şi este cunoscut!\ în
ciiteva complexe din bronzul timpuriu, în toatll aria culturii Sabatinovka este cunoscută
o singură piesa. Ea provine din aşezarea Novokievka şi reprezintă o mărgea de formă
cil indrică. Analiza spectrografic!l a demonstrat că ea a fost confectionată din nisip şi
cenuşă. Piesa, după opinia citată a lui A.S. Ostroverhov, provine din Asia de Vest.
Componenta chimică a piesei este puternic diferită de sticla din cultura Belozerka.
Plastica

Din aşezlirile culturii Sabatinovka provin câteva figurine. Autorul le imparte in
două grupe: cele bine arse (Novokievka: cal, urs), şi cele arse prost (porc, broasca ţestoasă
sau pasăre). Figurinele din grupa a doua au fost descoperite in asociere cu diferite piese de
lut ars de fonnă discoidală sau ovală. Cele de formă discoidală au uneori la mij loc câte un
orificiu sau cavitate. După aprecierea autorului, aceste figurine prezintă mai multe
similitudini cu cele din Europa de Sud-Est, decât cu cele din mediul culturii Srubnaja.
După ce incheie descrierea culturii materiale, autorul abordează problema
granitei de est a culturii Sabatinovka şi ajunge la concluzia că, in sud, aceasta coincide
cu râul Berda aflat la est de Nipru, iar in partea de nord, cu Niprul.
Probleme de periodizare, origine şi cronologie.

Pornind de la observatiile de stratigrafie verticală la U�kalka şi de cea orizontală
la Novokievka, precum şi de la prezenta sau lipsa din loturile ceramice a exemplarelor
··de tip KMK", autorul imparte evolutia culturii Sabatinovka din zona N iprului Inferior
in trei perioade:
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1 . Novokievka A, orizontul A din U�kalka, Zmeevka I I I a, Berislav A, Zlatopol',
Bol'şie Kopani 3, Jantarnoe, Dud�any 1 , Verhnjaja Tarasovka, Obito�noe 12 şi 20,
Sergeevskii Zaliv 9, Nijnie Torgai.
I l . Novokievka B, Krynki, Blagove��enka, Leontievka, Nifnie Serogozy,
Verhnie Scrogozy, Pervopokrovka, Vasilievskij Zal iv, Bol'�ie Kopani 9, Kapulovka,
orizontul B de la U�kalka.
I I I . Berislav B, orizontul C de la lHkalka.
Apoi, autorul incearca sa coreleze aceasta periodizarea cu cea elaborata pornind
de la piese de bronz şi tipare. Pe acestea din urmll, datorita refacerii lor in timp, autorul
distinge două etape succesive. Ja. Ger�kovi� enunţă că cele mai timpurii tipuri ale
bronzurilor in cadrul culturii Sabatinovka sunt cele ce corespund primului orizont al
negativelor pe tiparele de la Novokievka: un vârf de lance de tipul Drcmailovo,
pumnale cu nervuri, mânerul unui pumnal sau a unei spade de tipul celui de la Malye
Kopani. Tiparele de la Krasnyj Majak reprezintă exemplul clasic pentru cea de-a doua
perioadă de evoluţie a bronzurilor. Acesteia ii corespunde, după opinia autorului, cel de
al doilea orizont al negativelor de la Novokievka, care la rândul său corespunde celei
de-a doua grupe ceramice din aceiaşi aşezare.
A treia grupă a bronzurilor, de tipul Alexandrovka (după A.M. Leskov) ocupă
perioada de tranziţie de la cultura Sabatinovka la cea Belozerka. Autorul nu a putut
stabili, cărei dintre cele doua culturi ii corespunde aceasta grupă: Sabatinovka târzie sau
Belozerka timpurie.
Un aspect important al problemei este cel care se refera la raportul dintre grupul
Loboikov (apartinând culturii Srubnaja) şi l ngul - Krasnyi Majak (aparţinând culturilor
Sabatinovka şi Noua). Contrar afirmaţiilor specialiştilor consacraţi în domeniu (A.M.
Leskov şi V.S. Bo�karev), Ger�kovi� susţine că aceste grupuri sunt contemporane, iar
elementele comune, le pune pe seama schimburilor între culturile Srubnaja şi
Sabatinovka, şi nu pe seama moştenirilor (de la Loboikov la lmgui-Krasnyi Majak).
În ultimul capitol, autorul abordeaz.'l problemele privind geneza, evolutia, cronologia,
precum şi unele aspecte referitoare la tehnicile de subzistenţă a culturii Sabatinovka.
Autorul începe abordarea problemei genezei culturii Sabatinovka cu critica
teori ilor, conform cărora ca s-ar li tormat pe tondul culturii Srubnaja. El afirma că în
spaţiul nord-pontic nu exista nici o aşezare a culturii Srubnaja anterioara apariţiei
culturii Sabatinovka. Î n tot arealul ocupat de cultura Srubnaja nu exista vestigii
arheologice credibile, care ar prezenta elemente de tranziţie de la cultura Srubnaja la cea
Sabatinovka. Aşezările de tip Srubnaja de pe Don şi Severskij Donec, datând din
perioada imediat premergatoare apariţiei culturii Sabatinovka, au furnizat tiparele de lut
care prezinta diferenţe majore faţa de grupele Loboikov şi lngul - Krasnyi Majak.
Comparând ceramica din Novokievka cu cea din aşezările culturii Srubnaja de la
Mosolovka şi Usovo Ozero, autorul &rată diferenţele majore dintre cele doua culturi,
atât din punct de vedere al formelor, tipurilor şi decorului, cât şi din punct de vedere al
ponderii statistice a diferitor categorii ceramice. Prezenta ceramicii de tip Srubnaja in
cadrul aşezarilor culturii Sabatinovka este pusa de autor pe seama contactelor dintre cele
două culturi, excluzând posibilitatea unei legături genetice. Obligat de aceasta afirmaţie
să demonstreze ca aceste "importuri " provin din medii sincrone cu aşezările culturii
Sabatinovka. autorul sustine că in asezările timpurii ale culturii Sabatinovka se g!seşte
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ceramica aparţinând KMK şi, implicit, că aceste aşezări sunt contemporane cu cele de la
care le parvine ceramica de tip Srubnaja.
Aceste afirmaţii il obligă pe autor să caute rădăcinile culturii Sabatinovka în cadrul
KMK. Menţionând că unii specialişti s-au pronunţat demult în favoarea genezei
autohtone, autorul arată că totuşi materialul care a stat la dispoziţia lor a fost foarte redus
şi documentat deficitar. Astfel, grupul Vovnigi a fost considerat drept unul de tranziţie de
la KMK la cultura Sabatinovka, însă nu a fost documentat corespunzător. Mult mai
reprezentative, după opinia autorului, sunt materialele din Crimea, aparţinând grupului
Kamenka-Livenţovka, puternic legat de KMK. Acest grup este cunoscut din materialele
publicate sumar, din aşezarea fortificată de la Livencovka şi alte câteva situri din Crimeea
şi ..wna Donului Inferior. Autorul, citând-o pe V.D. Rybalova, enunţă că aşezarea Kamenka
din Cr·imca de est prezintă evoluţia neîntremptă a ceramicii - de la bronz mijlociu până la
bronz târziu - tl'lră vreo influenţă din parte culturii Srubnaja. El susţine că o serie de tipuri
ceramice, specifice culturii Sabatinovka, se nasc pe fondul acestui grup, exempliticând
această concluzie prin materialele din Al�ak-Kaja, Majaki şi altele din Crimeea.
Ja. P. Ger�kovi� caută să coreleze concluzia sa, privind formarea culturii
Sabatinovka pe fondul genetic al KMK, cu similitudinile puternice dintre culturile
Sabatinovka, Noua şi Coslogeni. Citându-1 pe E. Sava, autorul afirmă, de la bun inceput,
că KMK pătrundea la vest de Prut şi avea legaturi cu cultura Monteoru şi că, primele
manifestări ale acestor legături ar data din faza MIC 3. După autor, relaţiile permanente
dintre culturile Monteoru şi KMK, au constituit acel fond genetic comun pe care se
formează cele trei culturi înrudite din epoca bronzului târziu.
Concluzia autorului privind pătrunderea elementelor KMK în mediul culturii
Monteoru se bazează deocamdată pe descoperiri izolate ale unor "catarame" de os şi a
unui numllr redus de vase, ale căror apartenenţă la KMK nu este sigură. Î n ceea ce
priveşte importurile Monteoru in mediul KMK, trebuie precizat că cele mai timpurii
dintre ele datează din faza la, iar majoritatea - din fazele l la şi b. Mai mult, pare evident
că vecinătatea culturilor Monteoru şi KMK, în pa11e contemporane, nu a generat prea
multe forme "mixte" in cultura materială. Pe tot parcursul evoluţiei lor, aceste două
culturi au fost foarte diferite.
Î ncercând să scoată în evidentă contactele îndelungate dintre KMK şi spaţiile
aflate la vest de Prut, autorul face referiri şi la "contactele KMK-Tei", pe care nu le
ilustreazll şi pentru care deocamdată nu existll dovezi. Î nsll autorul "construieşte" pe
baza acestor "legături" concepţia sa de geneză a culturii Sabatinovka. El enunţă că,
citez: "Având in vedere apariţia atât de timpurie a KMK in zona Prutului şi la Dunăre,
contactele sale de lungă durată, atât cu cultura Tei cât şi Monteoru, devine de înţeles de
ce monumentele cele mai timpurii ale culturii Sabatinovka conţin astfel de tipuri
ceramice de servit ca ceşti şi căni cu toarte" . Ulterior - continuă autorul - in vremea
existentei complexului cultural Sabatinovka-Coslogeni-Noua, aceste tipuri se l1'.".,�in
datorită contactelor dintre acest complex şi culturile din bazinul carpato-dunărean:
Wietenberg, Otomani şi altele. Afirmaţie mult prea hazardată! Riscantă pare şi
sincronizarea formei de turnat a unei psalii din Novokievka cu cele mai timpurii psalii
de corn de tip Boriaş. Plecând de la aceastll "analogie". autorul sincronizază aşezarea
Novokievka cu Monteoru la. Tei I I-IV şi Toszeg D (Reineke BA2 - BA:;), probabil din
dorinţa de a demonstra vechimea cât mai mare a culturii Sabatinovka. Oare nu şi-a dat
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seama autorul ca astfel de încadrare cronologica intra in contradictie flagranta cu
propria-i conceptie, potrivit careia cultura Sabatinovka se naşte ca urmare a contactelor
KMK - Monteoru (pe aproape toata durata a acestora) şi cu aprecierea, conform careia,
culturile Sabatinovka, Coslogeni şi Noua apar simultan?
in concluzie autorul afirma: "Constilllirea culturii Sabatinovka apare ca urmare
a trcmsjormărilor succesive a unui şir de entităţi cultural-istorice din perioada post
Cawmbnaja din Niprul Inferior, Spaţiul Nord- Vest-Pontic şi Dunărea de Jos, ca
rezultat al contopirii componentelor care cm izvorât din variantele de sud şi sud-vest a
KMK apropiate grupului Kamenka-Livencovka, precum şi a culturilor din bronzul
timpuriu şi mijlociu din Dumirea de .Jos şi zona Prutului. Nu se exclude participarea in
acest proces şi a componentei Srubnaja, insii nu ca una de hazli, ci complementară".

Autorul trece apoi la cronologia absolută. El incadreaza cultura Sabatinovka in
sec. XV-XII i.Hr. Prima perioadă a acestei culturi o încadrează în sec. XV - prima
j umătatea a sec. XIV, cea de a două, în a doua jumătatea a sec. XIV, iar cea de-a treia
"nu mai târziu de sec. XII "
Abordând problema tehnicilor de subzistenta a comunitătilor din epoca bronzului
târziu, autorul arata că există dovezi privind cultivarea plantelor în cadrul culturii
Sabatinovka. Acestea sunt obtinute prin cercetările paleobotanice efectuate de G.A.
Pa�kevi�. care a cercetat peste 1 300 fragmente ceramice şi peste 1 00 de bucăti de
lipitură, depistând amprente de boabe şi pleava, dupa care a identificat urme de diverse
specii de grâu, orz, mei, precum şi urme ale unor plante sl!lbatice, care de obicei
insotesc cerealele cultivate. Toate aceste culturi sunt bine adaptate zonei de stepl! şi,
totodată, sunt rezistente la frig.
Creşterea animalelor este documentata de oasele de animale de la Novokievka.
Pe primul loc se află cornutele mari, pe locul doi ovicaprinele şi calul. Exista şi un
număr redus de oase de porcine. Vânatoarea este documentata de un numar redus de
animale salbatice: vulpea, iepure, antilopa, zimbru. Pescuitul este documentat de oase
de somn, descoperite la Novokievka, precum şi de solzi de peşte descoperiti la U�kalka.
Sffirşitul evolutiei culturii Sabatinovka, după cum apreciaza Ja. Ge�kovil!, a fost
marcat de schimbări majore. Dacă la mijlocul mii. I l î.Hr. începe scaderea nivelului Mării
Negre şi se stabileşte un climat umed şi rece, din cauza frigului se produce "uscarea
stepelor'' iar climatul devine din ce în ce mai arid. Treptat, se deterioreaza condiţiile de
viaţ:l, iar spre sec. XII ele se schimbă radical, astfel încât dispar sute de aşezari, iar pe
spatii imense, de la Egipt până în Siberia se produc schimbări majore în viata
comunităţilor umane: pătrunderea purtătorilor culturii Andronovo pâna la Taiga din zona
Tomsk-Narym, criza civilizatiei miceniene, foametea din Egipt, mişcarea "popoarelor
Marii" , formarea in Europa Centrală a "culturilor câmpurilor de urne" şi altele.
Spre sfârşitul sec. al X li-lea subzistenta comunitatilor, bazata pe cultivarea
plantelor devine imposibila. Este şi momentul disparitiei culturii Sabatinovka şi a
aparitiei în stepele nord-pontice a culturii Belozerka.
i n final, apreciez ca lucrarea care face obiectul recenziei de fată, reprezinta o
contributie importantă, mai ales în ceea ce priveşte introducerea în circuitul ştiintific
international a materialelor arheologice. Din pacate, autorul nu a prezentat în cartea sa.
aşa cum s-ar fi cuvenit într-o lucrare de sinteza. numeroasele descoperiri funerare din
bronzul mij lociu şi târziu din zona N ipmlui Inferior. Lectura acestei lucrari. arată o dată
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în plus, stadiul încll extrem de precar în care se atlll cercetarea epocii bronzului târziu în
sudul Europei de Est. in ceea ce priveşte partea de interpretare, cred eli materialul in
general modest care a stat la dispoziţia autorului, nu oferea prea multe posibilitllţi in
acest sens. Condiţii in care autorul s-a vllzut nevoit, de multe ori, sll "forteze nota",
depllşind arealul şi materialul care fllcea obiectul principal al lucrArii. Concluziile
autorului cu privire la geneza, incadrarea cronologicll, precum şi la statutul culturii
Sabatinovka, trebuie privite ca un exercitiu intelectual util care deschide câteva directii
de perspectivA ale cercetArii.

Valeriu CA VRVC

Ştefan Cucoş,
FAZA CUCUTENI B iN ZONA
SUBCARPA TICĂ A MOLDOVEI, BMA, VI,
Editura "Constantin Matasă ", Piatra-Neamţ, 1999,
227 p. + 4 anexe + 72 fig. + 2 tab.
Volumul, în fapt teza de doctorat a regretatului Ştefan Cucoş, constituie prima sinteza.
a fazei Cucuteni B şi, totodatll, prima monografie regionalA referitoare la aceastll culturii. in
realizarea sa, pe lângll rezultatele proprii din cuprinsul celor 1 1 aşe�i cercetate personal sau
in colaborare, autorul a beneficiat şi de rezultatele obţinute in alte noull statiuni de o parte
dintre colegii sili, aceştia având amabilitatea sll i le punll la dispozitie.
Lucrarea, apllrutll postum, sub egida Centrului Internaţional de Cercetare a Culturii
Cucuteni din Piatra-Neamţ, debutează cu o prefaţll a editorilor, urmatll de o scurtA
introducere în care autorul expune principalele motive care I-au determinat sll aleagă
această temă şi, de asemenea, mulţumeşte tuturor acelora care, mai mult sau mai puţin,
I-au ajutat la realizarea ei, precum şi de o listll a abrevierilor folositll in cuprinsul acesteia.
În capitolul 1 (Condiţiile mediului nalural) sunt prezentate pe scurt principalele
caracteristici geografice ale arealului subcarpatic moldovenesc, iar in capitolul I l
(Istoricul cercelărilor), aşa cum reiese din titlu, este prezentat u n scurt istoric a l
cercetărilor efectuate de-a lungul timpului in spaţiul geografic mentionat.
Capitolul III (Aşezările) este împărţit in cinci subcapitole: A. Calegorii şi
stratignţfie, B. Locuinţele, C. Complexele de cult, D. Gropile şi E. Forliflcaţii. În primul
dintre acestea sunt prezentaţi principalii factori care au determinat amplasamentul
aşezărilor; o tipologie a acestora, bazată pe criteriul altitudinal, rezultând astfel trei tipuri
de aşezări: . . . situate pe forme de relief cu altitudine mare (culmi subcarpatice, prelungiri
"
montane), situate pe locuri cu altitudine medie (terase, pinteni de terase cu pante
inel inate), situate pe locuri joase (terase · inferioare, insule, in imediata apropiere a
luncilor)" ; precum şi o stratigrafie a fiecăreia dintre acestea. În cel de-al doilea subcapitol,
dat fiind caracterul inedit al acestora, sunt prezentate detaliat, împreună cu inventarul lor,
un număr de 60 de complexe de locuire. Sunt redate o serie de aspecte cum ar fi: forma,
dimensiunile, lipsa sau existenta platformelor, tehnica de construcţie, materiile prime
folosite, orientarea acestora etc. in subcapitolul trei sunt prezentate cele opt complexe de
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cult cercetate în cuprinsul aşezărilor subcarpatice din Moldova: cinci provenind de la
Ghelăieşti-"Nedeia". unul de la Văleni-Piatra Neamt şi două de la Poduri-" Dealul
Ghindaru" . Ca şi în cazul locuintelor, sunt redate principalele lor caracteristici, precum şi
inventarul acestora. În subcapitolul patru sunt prezentate, împreună cu inventarul lor, cele
56 de gropi cercefate, fllcându-se referire, in principal, la forma şi dimensiunile acestora.
Î n ultimul subcapitol se precizează lipsa sistemelor de fortificaţii din cuprinsul aşezărilor
Cucuteni B cercetate in Subcarpaţii Moldovei, fllra a se exclude însă existenta lor in cadrul
altor aşezări aparţinând ultimei faze de evoluţie a culturii.
Capitolul IV (Unelte şi arme) este divizat in două subcapitole: A . Materii prime
şi B. Tipuri, în cadrul său fiind prezentate uneltele şi armele descoperite in cuprinsul
aşezărilor cucuteniene sub;;arpatice cercetate. Î n primul subcapitol se face referire la
materiile prime folosite, care pot fi locale sau procurate prin intermediul schimburilor
intertribale (cazul silexului, obsidianei şi cuprului). Materiile prime sunt analizate atât
sub aspect tipologie, cât şi al ponderii lor in realizarea utilajului. Î n cel de-al doilea
subcapitol este realizatâ o "tipologie funcţională" a utilajului documentat, împărţit in
două mari categorii: unelte şi arme, precum şi una ce are in vedere tipul de materie
primă folositâ: diversele categorii petrogratice, osul, cornul, arama şi lutul. La rândul
lor. uneltele şi armele de piatră au fost împăr\ite in piese de piatră cioplită şi obiecte de
piatră şlefuită. Cercetările efectuate in cadrul aşezărilor cucuteniene subcarpatice pun în
evidenţă diversitatea tipologica a utilajului, precum şi frecventa şi ponderea anumitor
tipuri in cadrul staţiunilor, fapt condiţionat atât de existenta sau lipsa unei anumite
categorii de materie primâ, cât şi de necesităţile diferite ale comunitatilor umane din
cadrul acestora ca urmare a diferenţierii lor economice şi " . . . poate chiar de o
specializare a lor in realizarea unor unelte şi arme destinate schimburilor intertribale" .
Capitolul V (Ceramica) este impârţit in trei subcapitole, in primele doua
analizându-se, din punctul de vedere al formei şi decorului, speciile ceramice
corespunzătoare fiecAreia din cele doua etape ale fazei Cucuteni B, respectiv Cucuteni 8 1
şi Cucuteni 82, iar in ultimul sunt prezentate celelalte categorii ceramice întâlnite, de
asemenea, din punctul de vedere al formei şi decorului. Ceramica Cucuteni B a fost
impArţită de autor in douA mari categorii: " . . . ceramica nepictatâ (uzuală) şi ceramica
pictatA (semifinâ şi tinâ)" . În cadrul fiecăreia dintre acestea sunt prezentate tehnica de
realizare, o "tipologie funcţională" a formelor întâlnite, precum şi o analiză a tipurilor de
decor existente, ţinându-se cont de dispunerea acestora pe registre tectonice care, la rândul
lor, pot fi divizate in metope. De asemenea, decorul este analizat avându-se în vedere cele
douâ stiluri picturale caracteristice fazei Cucuteni B: c şi (. În ultimul subcapitol sunt
analizate, din punctul de vedere al tehnicii de realizare, formelor şi decorurilor, categori&
ceramică .,cu toarte pastilate", "varianta Monteoru" şi cea de tip Cucuteni C.
Capitolul VI (Plastica) este divizat in douA subcapitole: A. Plastica antropomorjă şi
8. Plastica zoomorjă. in primul dintre acestea se realizează o tipologie a statuetelor
antropomorfe feminine (predominante) şi masculine (cu o frecventA redusă), in functie de
pozitia acestora - verticală şi şezândă - precum şi o analiză a rcprezentârilor falice. În ultimul
subcapitol sunt analizate statuetele şi vasele zoomorfe. Acolo unde a fost cazul, atât
reprezentArilor antropomorfe, cât şi celor zoomorfe, le-a fost prezentat şi decorul.
Î n capitolul VII (Obiecte de podoabă şi diverse) sunt prezentate cele câteva
obiecte de podoabA descoperite (perle de lut, rondele ceramice, pandantive etc.), obiecte
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de mobilier (un tron şi câteva altar<: de lut), iar la categoria "diverse" au fost incluse un
topor de lut miniatura! cu braţele in cruce, un "brici" de aramă descoperit la Târgu
Ocna-,.Podei ' ' şi doul\ tablete de lut de formă circular-discoidala.
Capitolul VIII (Periodizarc şi cronologie) este divizat in trei subcapitole: A.
Etape, 8. Sincronisme şi C. Cronologia absolulă. in primul dintre acestea se face un
scurt istoric al periodizărilor fazei Cucuteni B realizate de-a lungul timpului de
cercetători, autorul optând pentru cele două etape clasice, deja consacrate, ale acesteia,
respectiv Cucuteni 8 1 şi 82, fiecare dintre ele divizate în câte două subetape: 8 1 1 şi ·B 1 b,
respectiv 82• şi B2b· in subcapitolul doi sunt prezentate diferitele sincronisme dintre faza
Cucuteni B, cu cele două etape ale sale, şi alte culturi contemporane, atât din arealul
intern, cât şi din cel extern. in ultimul subcapitol, pe baza datelor 1 4C, se incearca
realizarea unei cronologii absolute a fazei Cucuteni B din Subcarpaţii Moldovei, aceasta
evoluând între 2900 ± 1 00 - 2600 ± 1 00 i.e.n., după autorul lucrării, deşi este evident
faptul că avem de-a face cu date necalibrate.
i n capitolul I X (Consideraţii generale), ultimul de altfel, împărţit in două
subcapitole: A. Aşezările " şi 8. Dezvollarea economică şi socială ", sunt prezentate
concluziile autorului referitoare la aşezările Cucuteni B din zona geografică studiată,
precum şi principalele indeletniciri ale comunităţilor umane de aici, respectiv cultivarea
plantelor, creşterea animalelor şi, intr-o măsura mai mică, vânatoarea şi pescuitul.
Referitor la fiecare indeletnicire in parte, au fost menţionate speciile intâlni.te, frecvenţa
şi ponderea lor în cadrul aşezări lor cercetate.
Lucrarea se continuă cu un repertoriu al aşezărilor Cucuteni B din Subcarpaţii
Moldovei, în număr de 73.
De asemenea, au fost introduse cinci anexe referitoare la structura petrografică a
materialului litic, realizată de autor împreună cu A. Muraru: analiza fizică şi tehnologică a
ceramicii de la Ghelliieşti-"Nedeia", realizată de Paula Chiribuţ!i; resturile de fauna
des!=operite in 1 982 la Ghelăieşti-"Nedeia", realizată de S. Haimovici; piesele osoase
(arşice) descoperite în nivelul 8 1 de la GheUlieşti-"Nedeia", realizată de Olga Necrasov şi
analiza cantitativă a pieselor de aramă, după S. Junghans, E. Sangmaister şi M . Schr&ler.
Pentru a facilita accesul cercetătorilor straini la continutul lucrării, aceasta a fost
înzestrată cu un rezumat şi o legendă a figurilor, ambele fiind traduse în limba franceză
de către M. Alexianu.
Volumul mai beneficiază de o lista bibliografică consistentă, de un index
complet, precum şi de un bogat material ilustrativ.
Valoarea acestuia, al cărui principal scop a fost acela de a lămuri, chiar şi numai
parţial, o serie de pt'obleme referitoare la sfărşitul eneoliticului de pe teritoriul
Moldovei, cu precădere din zona sa subcarpatica, constă - mai ales - in punerea în
circuitul ştiinţific a numeroase informaţii şi materiale cu caracter inedit.
i n acest sens, meritul principal îi revine autorului care a inteles necesitatea
realizării unor cercetări pluridisciplinare, fapt pentru care a contactat o serie de
specialişti din alte domenii de activitate, care au realizat studii interdisciplinare ale căror
rezultate au fost prezentate în anexele lucrării.
Constantin PREOTEASA

www.cimec.ro

624

Recenzii

Mircea Petrescu-Dimbovifa,
Marilena Florescu, Adrian C. Florescu,
TRUŞEŞTI. MONOGRAFIE ARHEOLOG/CĂ,
Editura Academiei Române, Complexul Muzeal " Moldova" ,
Bucureşti - Iaşi, 1999, 812 p.
Volumul reprezintă rodul a zece ani de cercetări arheologice întreprinse intre
1 95 1 - 1 959 şi 1 96 1 in aşezarea de la Truşeşti-"Ţuguieta" (jud. Botoşani), precum şi a
altor sllpături, sondaje ş-i recunoaşteri efectuate in zonll in acest interval de timp.
Cercetllri le de mare amploare efectuate aici au fost iniţiate de 1. Nestor, in
cal itatea sa de responsabi l al şantieru lui arheologic Valea J ij iei, iar conducerea
lucrllrilor i-a fost incredinţatll prof. M. Petrescu-Dimboviţa, care a fost ajutat
permanent de cercetători i Marilena şi Adrian C. Florescu, cei trei special işti fi ind 
in fapt - şi autorii lucrArii prezentate. La cercetArile de la Truşeşti au mai participat
arheologii A. N itu. M. Dinu şi Z. Szekely.
La realizarea acestei monografii şi-au adus contribuţia Zoia Maxim-Kalmar, L.
Tarcea, Felicia Monah, S. Haimovici, Maria Cristescu, Georgeta Miu şi G . l . Stan.
Lucrarea, una dintre cele mai consistente din arheologia româneascA (cuprinde
8 1 2 pagini, 429 de figuri, 1 8 tabele şi 6 grafice), oferA o imagine concludenta, credem
noi, a amplelor cercetari efectuate la Truşeşti, dar şi in imprejurimi, accentul fi ind pus
pe aşezarea cucuteniana din fazele A şi B de pe "Ţuguieta", cea mai mare de acest fel de
pe teritoriul ţării noastre, cAreia ii este dedicat mai mult de jumAtate din continut, iar
apoi - in ordinea cronologica fireasca - sunt prezentate in detaliu rezultatele cercetărilor
din cadrul movilei nr. 1 , precum şi ale celor din cuprinsul necropolelor c ivilizatiilor
·Noua şi sarmatica din punctul amintit. De asemenea, sunt menţionate şi descoperirile de
mai m icll amploare aparţinând epocilor bronzului, fierului (Hal lstatt şi La Tene) şi
inceputului epocii migraţiilor. Nu au fost omise nici sondajele, săpaturile restrânse şi
cercetarile de suprafaţă efectuate in zonă.
Volumul este structurat in două părţi principale: in prima sunt prezentate
rezultatele cercetArilor arheologice sistematice, sondajelor şi recunoaşterilor efectuate în
zonA de cAtre membrii colectivului şantierului, iar în cea de-a doua sunt incluse
rezultatele cercetArilor interdisc iplinare, precum şi o analizA matematicA şi statisticA a
ceramicii şi plasticii cucuteniene de la Truşeşti-"Ţuguieta".
Lucrarea debuteazA cu un Cuvânt inainte al coordonatorului, prof. M. Petrescu
Dimbovita. unde se mentioneazA locurile in care s-au efectuat cercetAri de mai mică sau
mai mare amploare.
Prima parte a fost împărţită in nouă capitole, fiecare dintre acestea fiind divizate
in mai multe subcapitole.
Î n primul dintre acestea (Cadrul jizico-geografic), aşa cum reiese din însuşi titlul
său, este prezentat succint cadrul fizica-geografic al zonei în care s-au efectuat cercetările.
Î n capitolul I l (Istoricul cert:;elărilor) sunt menţionate investigaţiile făcute de-a
lungul timpului la Truşeşti-"Ţuguieta" şi prezentate amplele săpături efectuate, în unna
cărora a fost investigata intreaga aşezare, precum şi o stratigrafie a sa.
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i n capitolul I I I , cel mai important ş i mai vast al întregului volum (Aşezarea
civilizaţiei Cucuteni din fazele A şi B de la Truşeşti-Ţuguieta), este prezentatA in
extenso aşezarea cucutenianll din fazele menţionate, cea mai mare de acest fel

cercetatA pânll in prezent in România.
i n urma cercetArilor efectuate aici, autorii acestora au dezvelit 98 de locuinţe (93
din faza Cucuteni A şi 5 din faza Cucuteni B), precum şi 62 de anexe. Consideram insA
că aceste valori nu reflectA situaţia reaiA din teren deoarece in cazul a 1 4 construcţii ( 1 O
anexe şi 4 locuinte), atât planurile, cât şi descrierile 11u ne conving eli ar fi avut
functionalitatea presupusA de autori.
Astfel, anexele 2, I l , 1 9, 44-48, 52 şi 56 reprezintă, în majoritatea cazurilor, " . . .
lipituri de pereţi ş i fragmente ceramice" a cAror suprafaţA este de 2-4 m 2 •
TotodatA, semne de întrebare ridică şi locuinţele 58, 7 1 , 75 şi 77. Deşi in cadrul
lucrării, in funcţie de suprafata lor, locuinţele sunt împllrţite în trei categorii: " . . . mari
(peste 60 m2, mij locii şi mici (sub 20 m2)" , iar autorii ne asigurA eli acele complexe
foarte mici nu au fost considerate structuri de locuire, credem insA că ar fi fost necesar
sll se precizeze limita inferioarA a suprafeţei unei astfel de construcţii. Ţinând cont de
complexitatea pe care o are o structură de locuire, credem că spaţiul destinat acesteia nu
poate fi mai mic de 1 2- 1 5 m2, aşa încât aceste patru construcţii, a cAror suprafată este
cuprinsă intre 7,50 şi 1 0,35 m2 ar reprezenta mai curând anexe decât locuinte.
Este important de precizat faptul eli in urma cercetArilor efectuate la Truşeşti
" s-a emis pentru prima datA ipoteza existenţei unor locuinţe cu etaj în arealul
Ţuguieta
"
cucutenian de pe actualul teritoriu al României.
in subcapitolul destinat gropilor (in număr de 1 96, dintre care 94 in locuinţe şi
1 02 in afara lor) se dau informaţii complete referitoare la poziţia, forma, dimensiunile,
profilul, inventarul şi materialul de umpluturA al acestora.
Un subcapitol este destinat prezentArii detaliate a şanţului de apărare al aşezării
Cucuteni A de pe "Ţuguieta" . Interceptat prin intermediul a 1 6 secţiuni, s-a dovedit că
acesta era relativ simplu şi de dimensiuni nu foarte mari (lăţimea
1 ,60-5 m.;
adâncimea - i -3 m.), fapt ce a uşurat colmatarea lui, astfel încât in faza Cucuteni B
acesta să nu mai fie practic functional.
Subcapit9lul 5, cel mai amplu de altfel, este destinat prezentării artefactelor
descoperite: unelte şi arme, ceramică, plastică şi alte obiecte de uz casnic, cu menţiunea
că ceramica şi plastica antropomorf! au fost analizate pe faze, iar celelalte unitar.
Uneltele şi armele au fost divizate, in funcţie de materia primă folositA, in piese de
silex, de piatră şlefuitll, de os şi corn şi de lut ars. Materialul litic descoperit a fost analizat
din punct de vedere tipologie şi procentual, fiind identificate 12 categorii de piese de silex
şi patru de piatra şlefuitll, fiecare dintre acestea prezentând mai multe variante.
O analiză identică s-a operat şi in cazul obiectelor de os-corn şi lut .ars pentru
care s-au identificat patru şi, respectiv, două grupe, unele dintre acestea prezentând, de
asemenea, mai multe variante.
Bogatul inventar ceramic descoperit în staţiunea de la Truşeşti-"Ţuguieta" este
analizat separat, pe cele douA faze, în fiecare caz acesta fiind împărţit pe specii (trei pentru
faza Cucuteni A: ceramică incizată, adâncită şi canelată; ceramică pictatll şi ceramică
nedecorată, respectiv douA pentru faza Cucuteni B: ceramicll pictatA şi ceramică
nedecoratll), analizându-se tehnica pastei şi efectuându-se o tipologie funcţională a
fonnelor şi decorurilor, identificându-se astfel mai multe tipuri şi subtipuri.
-
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Este lludabill initiativa autorilor de a imbogAti ansamblul de date şi informatii
referitor la ceramica cucutenianl de pe "Ţuguieta" cu câte un tabel al formelor şi,
respectiv, decorurilor pentru fiecare faza în parte, insii - din pacate - acestea, realizate
prin metoda matematici şi statistică de cltre Zoia Maxim-Kalmar şi L. Tarcea, sunt
incomplete, o serie de forme, dar şi de decoruri lipsind.
Tot din punctul de vedere al tehnicii pastei, al formei şi decorurilor este analizată
separat şi ceramica de •ip "Cucuteni C " .
În funcfie de tir·ul de reprezentare, plastica comporti, la rându-i, o divizare in
două mari categorii: plastica antropomorfll şi plastică zoomorfll. Plastica antropomorfll
este analizată pe faze. stabilindu-se tipuri şi variante in functie de modul de realizare,
pozitia în care sunt redate, sexul şi decorul acestora. De o analiză aparte beneficiază
idolii en violon, precum şi piesele mai deosebite, de mari dimensiuni, pr ovenite de la
vase-suport sau alte piese de cult (o placă mare de lut, fatada de templu etc.). Spre
deosebire de statuetele antropomqrfe, cele zoomorfe (în număr de 65) sunt prezentate
unitar, în unele cazuri animalele reprezentate neputând fi identificate.
Obiectele de lut ars sunt, de asemenea, prezentate unitar, în cadrul acestora fiind
identificate următoarele tipuri: conuri, phal/oi şi obiecte phallice, jucării, tablete,
mosorele, mărgele, discuri, mese miniaturale, rylhoi, protome etc. În unele cazuri,
funcţionalitatea acestora nu a putut fi precizată.
Î n finalul anali·�ei efectuate asupra aşezArii Cucuteni A şi B de la Truşeşti
" se încearcă stabilirea unei cronologii relative şi absolute a acesteia.
Ţuguieta
.
"
Î n capitolul IV (Movila nr. 1 de la Truşeşli-Ţuguiela) este prezentatll M ov i la
nr. 1 din punctul menţionat, unde au fost descoperite două morminte de înhumaţie
(M. ·34 şi M. 35) cu inventar, ambele aparţinând culturii Noua, precum şi un altul
(M. 1 5), ce aparţinea grupului de morminte sarmatice. Datele despre movila au fost
îmbogătite cu câteva consideraţi i de ordin pedologic, obtinute de la prof. N. Bucur
şi expuse în partea a doua a lucrării.
Î n capitolul V (Necropola civilizaţiei Noua de la Truşeşli-Ţuguiela) este
prezentati în detaliu necropola civilizaţiei Noua de pe "Ţuguieta", unul dintre cele mai
mari cimitire de la sfărşitul epocii bronzului de pe actualul teritoriu al României, aici
fiind descoperite 1 27 de morminte de înhumatie (la doar şase din ele identificându-se
conturul gropilor), dintre care doua duble. Sunt oferite informatii referitoare la starea de
conservare, pozitia şi orientarea scheletelor, precum şi la inventarul mormintelor.
Acestea erau dispuse ,'Je trei şiruri regulate şi pe un al patrulea mai desfllcut. Datele
despre această necror.Jiă au fost îmbogătite cu o serie de rezultate obţinute prin
efectuarea, de către Maria Cristescu şi Georgeta M iu, a unui studiu paleoantropologic
asupra scheletelor, rezultate prezentate în cea de-a doua parte a lucrarii.
În capitolul VI (Necropola sarmalică de la Truşeşli- Ţuguiela) este prezentatA,
într-un mod similar cimitirului Noua, necropola sarmatică de pe "Ţuguieta", cu
precizarea el în aceasta din urma au fost descoperite numai 1 5 morminte de înhumaţie,
dintre care 1 2 s-au păstrat mai bine, iar la şase dintre ele a putut fi identificat conturul
gropilor. Această necropolă plană este considerată o dovada a sedentarizlrii sau R
semisedentarizArii sarmaţilor din secolele 11-1 11.
Î n capitolul VII (A/le descoperiri din diferite epoci de la Truşeşli- Ţuguiela) sunt
expuse descoperirile din acest punct, care aparţin epocii bronzului, epocii ficrului şi
începutului epocii migraţiilor.
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ir. capitolul V l l l (Săpături şi sondaje in zonă) sunt prezentate rezultatele
sapaturilor şi sondajelor efectuate in zona: la Truşeşti, punctele "Movila din Şesul
Jij iei", .,La Capac", " Pe Cuha" şi la lonăşeni, punctul " La Ţintirim" .
in fine, in capitolul I X (Cercetări de suprafaţă in zonă), sunt prezentate rezultatele
cercetarilor de suprafată efectuate in mai multor puncte de pe teritoriul localitaţilor
Albeşti, Buimaceni, Maşcateni, Bârsllneşti, Truşeşti, Buhaceni, Drislea şi Ionăşeni.
i n partea a doua a lucrării, pe lângă rezultatele cercetărilor interdisciplinare deja
menţionate, au mai fost efectuate un studiu botanic, pe baza amprentelor de plante (autor
Felicia Monah), precum şi un studiu arheozoologic pe resturile osteologice (autor S.
Haimovici), descoperite in aşezarea Cucuteni A de la Truşeşti-"Ţuguieta", in scopul unei
mai bune înţelegeri a situaţiei existente aici. Din păcate însă, materialul pus la dispoziţia
autorilor citaţi a fost insuficient, iar rezultatele analizelor nu tocmai concludente.
in finalul volumului de faţă apar câte o listă a abrevierilor şi lucrărilor bibliografice
folosite, un indice general, iar pentru o mai bună înţelegere a conţinutului de către
cercetătorii străini, un rezumat şi o legendă a figurilor, ambele in limba franceză.
Indiscutabil, lucrarea prezintă o importanţă deosebita pentru arheologia
românească, prin intermediul acesteia fiind puse in circuitul ştiinţific numeroase
intormaţii inedite aparţinând mai multor perioade istorice. O parte însemnată a acestora
a fost obţinută in urma cercetărilor interdisciplinare, meritul aparţinând atât celor care
le-au efectuat. cât şi autorilor volumului, care au înţeles importanţa unor astfel de studii ·
'
in cadrul cercetării arheologice. Aşteptate de peste trei decenii, rezultatele m inuţioaselor
cercetări de la Truşeşti ne ofer! posibilitatea de a înţelege mai bine o serie de aspecte
din viaţa comunităţilor umane care au aparţinut civilizaţiilor ce au populat de-a lungul
timpului înălţimea "Ţuguieta" şi zonele limitrofe ale acesteia.
·

Constantin PREOTEASA

Christian F. Schuster, Traian Popa,
MOGOŞEŞTJ. STUDIU MONOGRAFIC,
Bibliotheca Musei Giurgiuvensis, 1,
Giurgiu, 2000, 254 p. + 70 fig.
Seria monografică a Muzeului judetean "Teohari Antonescu" din G iurgiu Bibliotheca Musei Giurgiuvensis - debutează cu un volum ce se inscrie in categoria
studiilor arheologice: prezentarea rezultatelor cercetărilor din situl de la Mogoşeşti,
com. Adunatii Copăceni, jud. Giurgiu.
Lucrarea se compune din opt capitole, prefaţate de un Cuvânt inainte (p. 7) mesajul
de debut al seriei, semnat de coordonatorii acesteia (dceiaşi cu autorii volumului) - şi
Introducere (p. 9, 1 0) şi se încheie cu Bibliografia (p. 1 55-1 82), un rezumat in limba
gennana - Mogoşeşti. Monographische Sludie (p. 1 83, 1 84) şi Figurile (p. 1 85-254).
Primele patru capitole au, firesc, o tentă descriptivă şi se referă la Mediul
ambiant şi istoricul cercetărilor (cap. 1 p. 1 1 - 1 6), Situ/ de la Mogoşeşti (cap. I I - p.
1 7-22), Complexele descoperite (cap. 1 1 1 - p. 23-44), Materialul arheologic (cap. I V -

-
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p. 45-94), pentru ca in unnAtoarele trei accentul sA cadA pe interpretarea istoricA a
vestigi ilor: Despre viaţa economică (cap. V - p. 95- 1 1 7), Viaţa spirituală (cap. VI - p.
1 1 9- 1 24), Cultura Tei şi aşezarea de la Mogoşeşti (cap. V I I - p. 1 2 5- 1 40). De
asemenea, autorii au considerat oportunA completarea volumului cu un m ic repertoriu 
Alte situri din epoca bronzului dinjudeţul Giurgiu (cap. VIII - p. 1 4 1 - 1 54).
Pentru definirea cât mai exactA a vestigiilor de la Mogoşeşti, fiecare capitol
contine, pe lângA descrierea lor, şi referiri la elemente asemAnAtoare din arealul culturii
Tei sau circumscrise manifestArilor contemporane de pe teritoriul României. Dar, dacA
la prezentarea materialului arheologic referintele la alte medi i culturale sunt binevenite,
in discutia privind viaţa economicA şi pe cea spiritualA, aceste trimiteri, deşi interesante,
depAşesc - in opinia noastrA - cadrul unei monografii; este cazul intervenţiilor privind
domesticirea calului in Europa (p. 1 00, 1 O 1 ) consumarea cArnii de gAinA de cAtre
oamenii epocii bronzului (p. 1 02), folosirea plugului in Europa neoliticA (p. 1 05, 1 06),
transportul şi aparitia cAruţei (p. 1 09- 1 1 1 ), muzica şi dansul in preistorie (p. 1 20, 1 2 1 ).
Sumar, sunt prezentate, in finalul capitolelor 1 1-IV, date privind locuirea hallstattianA
din statiunea cercetatA, dar tlrll a se insista prea mult asupra acestora.
Î mbinând abordarea detaliatA cu cea de ansamblu, autorii volumului Mogoşeşti
oferA publicului specialist o mini-sintezA a perioadei mijlocii a epocii bronzului din
România. Din pAcate insA, meritele lucrArii sunt umbrite de unele scApAri (mai bine de
80 de titluri apar c itate la note dar nu se regAsesc la bibl iografie; pe harta 1 situl este
localizat pe lalomita, in loc de Argeş).
Deosebit de utilA este tipologia ceramicii, cu trimiterile la analogi ile din mediul
Tei şi din mediile învecinate, tinând cont mai ales de opini ile autori lor relativ la rolul
aşezării de la Mogoşeşti in contextul culturii Tei: ,.avem de-a face cu o comunitate ce
constituie expresia de legAturA dintre fazele clasice Tei 11 şi Tei I I I, pe care am numit-o
neutru perioadă de tranziţie " cu materiale de tip Mogoşeşti" (p. 1 36). Aceste
consideratii subliniazA, aşadar, importanta sitului care, pe viitor, se poate constitui ca
reper pentru incadrarea cronologicA şi culturalA a unor vestigii.
Elena-RoxUIUI MUNTEANU
,

. . .

..

..

REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI HARGHITA,
red. Valeriu Cavruc, Seria monografii arheologice II,
Sfântu G heorghe, 2000, 395 p. (59 planşe incluse)
DupA Repertoriul Arheologic al Judeţului Covasna, Muzeul ,.Carpaţilor
RAsAriteni" publicA, cu sprij inul Ministerului Culturii, un nou volum din seria
repertoriului arheologic al României. Acesta este; aşa cum se aratll în Cuvântul inainte
semnat de Valeriu Cavruc, rodul munci i a mai multor generatii de arheologi, colectivul
fi ind fonnat din Attila Bat6, M ihai BArbulescu, Valeriu Cavruc, Eugen ChiriiA, Ion
Horatiu Crişan, Viorica Crişan, Valentin Vasiliev.
Riguros intocmitA, in partea sa introductivA aceastA lucrare conţine câteva
sinteze, in l imbile românA şi englezA, ce privesc Istoricul cercetărilor, Cadrul
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În partea cea mai consistentă a
m diferite epoci.
volumului, catalogul descoperirilor, informatia este structurată in functie de unităţile
administrative actuale, fi ind dat, pentru fiecare descoperire, atât numele românesc cât şi
cel maghiar al locului. Pentru a facilita consultarea acestui repertoriu - instrument util
atât pentru specialişti, cât şi pentru cei interesati de arheologie şi pentru administratia
locală - la sfârşitul volumului au fost adăugaţi indici: pe epoci şi culturi (p. 247-252), al
localităJilor (p. 253-257) şi l iste: a hărţilor judeJului (p. 258, 259}, a hărţilor
localitliţilor (p. 260, 26 1 ), a planşelor (p. 262-266), precum şi mai multe planşe, de o
bună calitate, ordonate după criteriul cronologic.
Sperăm ca şi viitoarele contributii la Repertoriul Arheologic Naţional să ofere o
prezentare la fel de bine structurată şi documentată ca şi volumul de faţă.

geografic, Specificul regiunii

Ele11a-Ro.wmtt MUNTEANU

Vlad Ghimpu,
BISERICI ŞI MĂNĂSTIRI MEDIEVALE ÎN BASARABIA,
Editura Tyragetia, Chişinău, 2000, 220 p. + 122 fig.
Prezentul volum, initial teză de doctorat, susţinută . la Facultatea de Istorie din
cadrul Universităţii "Al. 1 . Cuza" din laşi, are ca subiect o temă interesantă şi incitantă
in acelaşi timp, care a fost mai putin abordată in literatura de specialitate din România:
bisericile şi mănăstirile medievale din Basarabia, un străvechi tinut românesc, care de-a
lungul timpului a fost supus vicisitudinilor. Această provincie a suferit dese devastări, in
evul mediu mai ales, din partea unor migratori veniti din răsărit, apoi o lungă perioadă
de timp a fost sub ocupaţie taristă şi, mai recent, sovietică, desăvârşindu-se astfel
distrugerile suferite de-a lungul istoriei. Mai ales regimul sovietic, ultimul regim de
ocupatie, a fost cel mai devastator, dând lăcaşelor de cult o cu totul altă destinatie decât
cea normală, expunându-le degradării deliberate şi stopând orice incercare de demers
ştiinţific referitor la acest subiect.
Volumul incepe cu o scurtă prefaţă, Lcicaşele de cult din Basarabia intr-o nouli
prospectare (p. 7-9), alcătuită de prof. dr. Victor Spinei, prefaţă care prezintă şi o
versiune in limba engleză (p. 1 0- 1 2).
in Introducere (p. 1 3- 1 5) autorul expune obiectivele lucrării şi motivează opţiunea
sa pentru limitele cronologice fixate încă din titlu explicând şi cauza depăşirii acestora in
cazul anumitor monumente. Introducerea este urmată de cele cinci capitole propriu-zise,
fiecare fiind împărţit in mai multe subcapitole. Notele se găsesc la subsolul fiecărei pagini.
in capitolul 1, Istoriografia problemei (p. 1 6-42) sunt enumerate o serie de
lucrări anterioare legate de această temă, precum şi rolul negativ j ucat de factorul politic
care a prevalat in fata cercetării ştiinţifice.
C�pitolul al I I-lea, intitulat Biserici şi mănăstiri atestate numai in izvoarele
scrise (p. 43-58), este dedicat acelor monumente care s-au păstrat până astăzi, dar de a
căror existentă aflăm din izvoarele scrise. Deşi informatiile documentare sau cele din
însemnările unor călători străini sunt destul de lacunare, totuşi - prin consultarea lor -
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putem concluziona că reţeaua bisericilor şi mănăstirilor din Basarabia în evul mediu era
mult mai extinsă decât pare la prima vedere. Informaţiile despre existenţa lor ar putea fi
îmbogăţite prin studierea arhivelor sau a publicaţiilor mai greu accesibile. Acest capitol
cuprinde trei subcapitole: a. Bisericile din mediul rural (p. 43-52); b. Bisericile
oNişeneşti {p. 52-56); c. Mănăstirile (p. 56-58), titlurile indicând o primă clasificare a
acestor monumente, tlcută de autor.
Capitolele I I I, Biserici şi parac/ise din centre urbane şi rurale in perspectivă
ist01·icci şi arhitectura/ci (p. 59- 1 08), şi IV, Mănăstiri de zid şi rupestre din perspectivă
istoricci şi arhitecturahi (p. 1 09- 1 78), au cea mai mare extindere şi sunt dedicate
monumentelor religioase păstrate integral sau parţial. Ambele capitole cuprind mai
multe subcapitole: şapte - capitolul I I I - a. Bisericile din Cetatea Albă (p. 59-70); b.
Bi.\·ericile din Hotin (p. 7 1 -77); c. Bisericile din Orheiul Vechi (p. 78-94); d. Paraclisul
Cetciţii SoroClt (p. 95); e. Bisericile din Orhei (p. 96- 1 03); f. Biserica �l Nicolae din
Chilia (p. 1 04, 1 05); g. Biserica de lemn din Petruşeni (p. 1 06- 1 08) - şi şase - capitolul
IV - a. Mâncistirea Câpriana (p. 1 09- 1 32); b. Mănăstirile rupestre din Orheiul Vechi
(p. 1 33- 1 43 ); c. Măncistirea rupestrci "Peştera lui Bechir " de la Soroca (p. 1 44- 1 62); d .
. Hcill(is/irea rupestrci de la Sahama (p. 1 63 - 1 65); e. Măncistirea rupestră de la Japca (p.
1 66- 1 73 ); f. Mcinăstirea rupestră de la Ţipova (p. 1 74- 1 78).
În cazul unor biserici autorul avansează puncte de vedere originale, în timp ce
pentru unele Jacaşe rupestre aduce noi date sau dă detalii importante, mai puţin luate în
considerare până acum (structură planimetrică, descifrarea inscripţiilor parietale).
Î n ultimul capitol, lntetferenţe imre arhitectura ecleziasticci din Moldova şi cea
din regiunile invecinate (p. 1 79- 1 88), autorul face o paralelă între arhitectura lăcaşelor
religioase din Basarabia şi cea a monumentelor cu acelaşi profil din zonele învecinate,
scoţând în evidenţă atât punctele comune cât şi particularităţile lor.
Î n finalul volumului sunt emise Concluziile autorului (p. 1 89- 1 93). Abrevierile
(p. 1 94, 1 95), rezumatul in limba engleză (p. 1 96-202), Lista ilustraţiilor (p. 202-206) tot în limba engleză - şi Indicele de nume (p. 207-2 1 9), cu care se încheie această
valoroasă monografie dedicată bisericilor şi mănăstirilor medievale basarabene.
Ailrillll CIOBANU

Nicolae Mischie,
GRIGORE /UN/AN ŞI EPOCA SA,

Cluj-Napoca, Editura "Ciusium", 2000, 3 5 2 p.
Între personalităţile proeminente ale elitei româneşti, care au reţinut atenţia
contemporanilor şi au marcat viaţa politică românească din primele patru deceni i ale
secolului al XX-lea, se numără şi Grigore lunian ( 1 . oct. 1 882 - 19 dec. 1 940).
Figură de prim plan a vieţii politice şi baroului românesc din deceniile
premergătoare declanşării celui de ''Al Doilea Rcizboi Mondiaf', membru marcant al
Partidului Ţarilnesc, apoi al P.N.Ţ., fondator şi preşedinte al Partidului Radical
Ţăranesc, membru al Parlamentului României în toate legislaturile dintre 1 9 1 4- 1 93 7.
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ministru în două guverne în anii 1 927-1 929, Grigore lunian nu s-a bucurat până acum
de o lucrare monografică cuprinzătoare.
Prin activitatea sa bogată pusă în slujba maturizării democraţiei româneşti, a
modernizării. consolidării şi dezvoltării structurilor societăţii româneşti în noul cadru
istoric de dup:i Marea Unire din 1 9 1 8, atât ca membru marcant al Parlamentului
României, ca ministru şi nu în ultimul rând ca om politic remHcabil, Grigore l unian
poate fi un posibil model pentru clasa politică de azi şi mai a·es pentru tinerii ce se
angajează în viaţa politică românească.
Este meritul prof. univ. dr. Nicolae Mischie de a ne dărui o monografie
cuprinzătoare privind viaţa şi activitatea lui Grigore lunian. La capătul lecturii putem
conchide eli monografia ''Grigore lunian şi epoca sa" se impune în peisajul
istoriografiei româneşti din ultimii ani prin problematica abordatll, bogăţia
argumentaţiei ştiinţifice convocate pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi prin
concluziile ştiinţifice pertinente ale autorului.
Această primă constatare, conturată la stărşitul lecturii studiului monographic de
care ne ocupăm, este semnul maturităţii ştiinţifice a autorului. N ivelul ştiinţific al
lucrării corespunde standardelor şi exigenţelor actuale ale cercetării istorice. Era de
aşteptat o asemenea abordare şi rezolvare a problematicii ce formează conţinutul
studiului monographic daca avem în vedere faptul ca lucrarea reprezintă forma aproape
neschimbată a tezei de doctorat elaborată de Nicolae M ischie sub îndrumarea
cunoscutului istoric, Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Preşedintele Societăţii de Ştiinţe
Istorice din România, directorul Institutului de Istorie "N. Iorga" al Academiei Române,
care şi prctaţează lucrarea.
In asemenea situaţii, când o teză de doctorat vede lumina tiparului, lucrarea
respectivă devine "o carte de vizită" nu numai pentru autor ci şi pentru conducătorul
ştiinţific. În cazul la care ne referim, autorul, în primul rând, dar şi conducătorul lucrării
de doctorat, pot fi mulţumiţi şi chiar mândri pentru reuşită!
Studiul monographic "Grigore lunian şi epoca sa" este structurat în şase capitole
(1. Începutul activităţii profe.�ionale şi politice; I l . Activitatea politică a lui Grigore
iunian În anii 191 7- 1 92 7; I I I. Grigore Junian - ministru; IV. Grigore lunian preşedintele Partidului Radical Ţărănesc; V. Poziţia lui Grigore lunian faţă de
principalele probleme al României din anii 1934-1937; VI. Grigore lunian şi eşcul
regimului democrat) urmate de Concluzii şi apoir de şase Anexe cuprinzând documente,
judicious selectate, privind activitatea parlamentară şi extraparlamentară a lui Grigore
lunian, iar o a şaptea anexă înmănunchează un important număr de imagini legate de
viaţa lui Grigore lunian. Lucrarea este întregită de o Bibliografie bogată, probă a
marelui volum de izvoare documentare şi lucrări de specialitate consultate de autor, o
adevărată "hancâ de date" ce constituie, în fapt, suportul ştiinţifica al monografiei.
Născut la 1 O oct. 1 882, în familia avocatului Nicolae l unian (fruntaş al
organizaţiei P.N.L. din Gorj, ales senator în 1 895 şi 1 899), Grigore l unian a urmat
şcoala elementară la Tg. J iu, apoi vestitul liceu ·•carol f' din Craiova şi cursurile
Facultăţii de Drept din Bucureşti.
La terminarea facultăţii în 1 904, a revenit la Tg. Jiu înscriindu-se la baroul din
localitate, remarcat fiind curând ca "un bun jurist". A fost atras de tânăr de viaţa politică.
Urmând tradiţia tatălui, dar impresionat şi de statura politică şi activitatea lui I.I.C.
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Brătianu, s-a apropiat de P.N.L., al cArui membru era deja la 24 ianuarie 1 9 1 1 , când
participă în delegaţia Gorjului la marea manifestaţie organizatA de liberali la Bucureşti.
Motivând intrarea sa în P.N.L., Grigore lunian spunea: "am intrat şi stat in
Partidul Liberal cu credinţa că reprezintă vederile cele mai Înaintate şi energia
sprijinului ce am acordat, in marginile puterilor mele, organizării acestui partid, a fost
fără limită, mai ales atunci când a Îmbrăţişat lămurit in programul său cele două
reforme: reforma agrară şi reforma electorală". Curând, dezamAgit fi ind, a părăsit
P.N.L., împrejurare în care afinna: "neajungând la nici un rezultat, am socotit ca o
datorie de respect faţă de noi inşine să părăsim un partid in care o reacţiune, cel puţin
pentru acel timp, o constatasem cu neputinţă. Această hotărâre a noastră a fost luată
atunci când guvernul a prezentat proiectul de reformă agrară şi electorctlli care se
mărginea la o simplă inscriere de principii şi a refuzat a lua in seamă cererea noastră
de a se realiza imediat reforma completă".

Trecând prin Partidul Muncii, care nu avea şanse de a se impune în viaţa politică
a ţării, Grigore l unian a intrat în cele din unnA, după ce a cochetat şi cu Liga Poporului,
în Partidul Ţărănesc, constituit în decembrie 1 9 1 8. A devenit un colaborator apropiat al
lui Ion M ihalache, împreună redactând proiectul legii împroprietăririi. Vorbind despre
munca lui Ion Mihalache pentru redactarea acestui proiect de lege, vital pentru ţărănime
şi pentru ţară, Pamfil Şeicaru nota: "in redactarea legii căuta să fie un judecător
imparţial, .�ă nu existe pargraf,' articol, aliniat in care să apară ecoul urii de clasă.
Principalul lui sfetnic, cu care se consulta mereu era Grigore lunian, care unea intr-o
admirabilă sinteză, o aleasă pregătire juridică, uh rar simţ de echitate". Î ntr-o noapte
Ion Mihalache şi Grigore lunian au dat formă "definitivă" proiectului de lege,

surprinzând a doua zi întreaga Cameră, care nu se aştepta la o asemenea operativitate.
În încheierea expunerii de motive asupra proiectului de lege rurală, depus în Cameră
şi la Senat, în ziua de 12 martie 1 920, Grigore lunian arăta: ''Această lege, aşa cum .1·e
infăţişeu::ă, este i::vorâtă din nevoile mari, actuale, economica-sociale şi naţionale.
cOJ?firmând şi ducând la ultimele sale consecinţe o normă de drept dictată de conştiinţa
naţionalei. Creurea statului naţional român pe temeiurile democratice trebuie să dueei
neaplirat la recunoaşterea elementului jimdamental pe care aC(!.)'t stat se sprijinâ: Ţăranul.
Din acest ţăran-producător de bogăţie, ostaş, birnic, izvor de Împrospătare a păturii
conducătoare - orice politică de stat chibzuită avea săfacă miezul prosperităţii naţionale".

Am insistat asupra consideraţiilor lui Grigore lunian privind nevoia ridicării
ţărănimii, pentru actualitatea acestei problematici. Problema ţărănimii şi a satului
românesc nu este rezolvată după un deceniu de la revoluţia din decembrie 1 989. Simplele
paleative din ultimii ani nu pot duce la ridicarea agriculturii româneşti, care să devinll o
agricultură competitivă într-o viitoare Europă Unită din care sA facA parte şi România.
Autorul studiului monographic de care ne ocupăm, urmăreşte şi analizeazA mulrc
aspecte ale activităţii lui Grigore lunian în Partidul Ţărănesc şi din 1 926 în Partidul
Naţional Ţărănesc al cArui vicepreşedinte a fost mai mulţi ani. Este prezentatA
activitatea lui Gr. lunian în calitate de ministru al muncii, cooperaţiei şi asigurllrilur
sociale ( 1 927- 1 929) - într-un guvern de coaliţie, apoi ministru al justiţiei ( 1 929- 1 930)
în guvernul condus de Iuliu Maniu.
Î n activitatea de ministru şi-a legat numele de multe iniţiative şi realizări, fi inll,
cum era considerat de un contemporan, "logofăwl dreptăţii . . . . minte scâmeietoan· , ,
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energie veşnic creatoare". Treptat s-a simţit "contrat" şi chiar obstrucţionat de Iuliu

Maniu. De aici hotArârea iui Grigore lunian de a pArAsi banca ministerialA.
Grigore l unian a fost un sustinAtor al "restauraţiei"', un "carlist" in primul rând
datoritA "slăbiciunii Regenţer', cum se exprima intr-o discuţie cu Grigore Gafencu.
După restauraţie disensiunile dintre Iuliu Maniu şi Grigore l unian s-au amplificat.
Aceste disensiuni priveau probleme majore ale societăţii, vizând, în principal 'formula

de guvernământ, conversiunea datoriilor agricole, stabilizarea monetară etc."

'

În mai multe rânduri, Grigore lunian a criticat vehement metodele de conducere
a partidului. Într-un discurs celebru în Camera Deputaţilor din 4 oct. 1 932 Gr. l unian
considera că "rolul sâu in P. N. Ţ s-a incheiat". La I l oct. 1 932 Gr. l unian a demisionat
din P.N.Ţ. A unnat un efort creator de constituire a unui nou partid, respectiv Partidul
Radical Ţărănesc. La jumătatea lunii iulie 1 933, Partidul Radical Ţărănesc avea peste
50 de organizaţii judeţene, în care alături de români au intrat şi minoritAti.
Autorul monografiei analizează pe larg Programul şi activitatea Partidului
Radical Ţărănesc - reuşind a-i fixa locul în peisajul vieţii politice româneşti din anii
1 932- 1 937. La alegerile parlamentare din nov. 1 933, P.R.Ţ. a fost al patrulea în
parlament, cu 8 deputaţi şi trei senatori (Grigore l unian, care fusese de zece ori în
legislativă a fost declarat de Curtea de Casaţie senator de drept).
Din februarie 1 933, Partidul Radical Ţărănesc şi Partidul Ţărănesc Democrat au
fuzionat sub denumirea de Partidul Ţărănesc Radical. Numeroase documente sunt aduse
în discuţie pentru a evidenţia faptul că omul politic Grigore l unian a fost un apărător al
regimului democratic, al regimului constitulional parlamentar şi un adversar al
extremismului politic, de dreapta şi de stânga.
În 1 936, la procesul antifasciştilor de la Chişinău, în pledoaria sa Gr. lunian
conchidea: "eu sunt adversarul comunismului; sunt tol atât de Înverşunat adversar al
fitscismulut' Făcând parte din generaţia făuritoriior României Mari, Grigore lunian " a
militat pentru pace, colaborare internaţională, apârarea statuquo-ului teritoriaf'

La stărşitul lui 1 937 şi începutul lui 1 938, Gr, lunian a asistat aproape
neputincios la eşecul regimului democratic din România. În urma alegerilor
parlamentare din dec. 1 937 şi eveneimentelor politice ce au urmat, Gr. l unian intuia
correct că ·;su11tem sub u11 regim de dicta/urei deghiza/ti'' Ceea ce a urmat a confirmat
pe deplin viziunea sa de om politic lucid.
Prin decretul din 30 martie 1 93 8 Partidul Ţăr!inesc Radical a fost desfiinţat odat!i
cu celelalte partide din ţară. Cu toate acestea Gr. lunian continuă să creadă in valorile
Jemocraţiei, a rămas p�nă la sflirşitul vieţii un democrat convins. Aflat pe patul s!iu de
suferinţă a asistat la sfărâmarea graniţelor României, la prăbuşirea României Mari.
Asista neputincios la catastrofa Ţării . . .
Trecând in lumea umbrelor, Grigore lunian lăsa imaginea unui mare om politic,
situat pe baricadele moralităţii politice, un om care a contribuit prin tot ce a făcut la
afirmarea statului de drept, apărător al regimului democratic din România. Cum s-a
întâmplat şi in alte numeroase cazuri, urmaşii săi au fost prigoniti de regimul comunist.
Fiul său, Nicolae l unian, urmaş la conducerea organizaţiei Partidului Radical Ţărănesc
din Gorj, a fost aruncat pe nedrept timp de 1 4 ani la inchisoare.
Prin întreaga sa activitate omul politic Grigore lunian rămâne un posibil model
pentru clasa noastră politicii de azi, pentru cei puşi să reformeze societatea, sa conducă
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şi să pună in practică actul de justiţie în ţara noastră.
Î n finalul lecturii. după care putem mărturisi că ne-am îndrăgostit de figura
·'arţligu.wlui oltean" cum il eticheta Constantin Argetoianu, putem afim1a că
monografia domnului Nicolae Mischie este un autentic act de restituire ştiinţifică a unor
pagini importante din istoria contemporană, pagini marcate de personalitatea omului
politic Grigore l unian.
Constituind prima lucrare privind viata şi activitatea lui Grigore lunian,
reprezentant marcant al elitei politice româneşti din perioada interbelică, volumul
datorat distinsului istoric N icolae M ischie este o reuşită remarcabilă sau aşa cum
sublinia Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, în Prefaţă, este "o adevăratli monografie
ştiinţ(ficli" Şi atunci ce alte cuvinte mai potrivite am putea găsi pentru încheiere decât
să spunem: "cartefrumoasă, cinste cui te-a scris!"
lotm Mitrett
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Abraziune axială.

Anlicllilc't A Ilo Adrialiche. Trieste .

:I CIAC

.-lcla Archaeologica Academiae Scienliomm flungaricae, Budapesta.
Acles du Congress lnlemalional d ' Archeologie Chreliene, Roma.

.-lclaA IN

Acla Musei Napocensis, Cluj (-Napoca) .

AC/S.-1.\ 1

A l�·

. 1 IESEE. /Jullelin
.-11/A/

Alli de/ Congresso lnlema:ionale di Studi sul/ 'A Ilo Mediel'O, Spoleto.

tpigraphique. Paris.

L 'Anm! !

Associalion

lnlemalionale

Bul/elin, Bucureşti.

d 'Etudes du Sud-Est

Europeen.

Anuarul lnslilulului de Istorie (şi Arheologie) , . A. D. Xenopo/" laşi.

A IM

Arkheologiceskie ls.vledoi'Onija v Moldal'ii, Chişinău.

Alt- 71u'iringen

Alt-Thiiringen. Jahresschr!fi des thiiringischen Landesamtesfiir

AKAI

Arkheologi,feskaja Karla Moldavii, Chişinău.

Al

. ·1/.PI?

. 1.1 1.1 1
Am

Anale UCDC

Abraziune liniară.

archăologiscfle Denkmalpjlege, Stuttgart.

Anuarul Liceului .. Petru Uareş ", Piatra-Neamţ .

Acla Moldal'ie Meridionalis, Muzeul Judeţean Vaslui.

Abraziune multidirecţională.

Analele

Unh·ersilă(ii

Creştine

"Dimitrie

Cantemir ",

Seria

Istorie, Bucureşti .

. lnatolica

Analolica. Ammaire lntemalional pour les Ch·ilisalions de

. lngu.1·tia

.\'ederlaiUiais ci Istanbul. Leiden.

. ·lmwru/
.

·

1 ()

. 10

I 'Asie

Anlerieure.

lmlillll

Hislorique

el

Arclu!ologique

Angu.1·1ia. Anuarul A lu=eului "Carpaţilor Rciscirileni " Sf. Gheorghe.

Anuarul Mu=eului Na(ional de Istorie a Jl loldol·ei. Chişinău .

Abraziune oblică.

Arkheologi,feskie Otklytyja, Moscova.

. lrch. Med.

Arcfleologia

. lrfiMold

Arfleologia Mold01·ei, Institutul de (Istorie şi) A rheologie al

. 1.�

ISGE

Metliemle.

Cultura

materiale.

lnsediame/1/i.

Terrilorio, Florenţa.

Academiei Române, laşi.
Abraziune in suprafată.

Arkheologi,fesky Shomik Go.wdarsll 'enogo Ermila=a. Leningrad

/St. Petersburg.

. ISUI

Analele Ştiinţifice ale Unh·ersilătii "Al. /. Cu=a " laşi, Istorie, laşi .

/JalcPo.m

Balcanica Posnaniensia. .-/ela el Studia, Pozna1i.

11. 1 1

Bibliolheca Archaeologica /assiensis. laşi.
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Abrevieri

Brilish Archaeological Reports, International Series, Oxford.
Buletinul Comisiunii Monumentelor lstorice, Bucureşti.
Bericht der Romisch - Germanischen Kommission des Deutchen
Archăologischen lnstituts, Frankfurt am Main.
Wb/ Acad Rom
Biblioteca Academiei Române.
11ib/ S
Bibliotheca Sanctorum, Roma.
/Ud.-1
Bibliotheca Memoriae Antiquilatis.
JJMG
Buletinul ll lu=eului Judeţean ''Teohari Antonescu ", Giurgiu.
/JAf/
Buletinul Monumente/or Istorice, Bucureşti.
JJOR
Biserica Ortodox(/ Română, Bucureşti.
BPS
Ba/tic-Pontic Studies, ed. A. Kosko, Poznml.
IJSNR
Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti.
JJSPF
Bulletin de la Soch!te Prehistorique Franfaise, Paris.
Buletinul Societăţii Ronu1ne de Geografie, Bucureşti.
JJSRG
Cercetări Arheologice, Muzeul National de Istorie a României,
CI
Bucureşti.
C 'ahiers de / 'E.uphrate - Cahien de I 'Euphrate. Contributions reunies par Jacques
Cam·in, Paris.
Ca17Jica. Muzeul Judetean de Istorie (,.lulian Antonescu"), Bacău.
Carpica
Cronica Cerceuirilor Arheologice.
CCA
Cultură şi Civili=aţie la Dunărea de Jos, Muzeul Dunării de Jos,
CCDJ
Călăraşi.
Corso di Cultura suii 'Arte Ravennata e Bi=alllina, Ravenna
CCSARB
- Chiron. 11/illei/ungen der Kommission fiir alte Geschichte und
Chiron
Epigraphik des Deutschen Archăologischen lnstiluts, MUnchen.
Cercetări Istorice, Muzeul de Istorie a Moldovei, laşi.
CI
Corpus lnscriptionus Latinarum, Berl in.
CIL
1 Congresso Na=ionale di .-ln·heologia Medievale, a cura di G.
(1) CN. Iill
Gel ichi, Pisa 29-3 1 Maggio 1 995, Firenze 1 997.
Comeil National de la Recherche Scielllijique, Paris.
CNR.<-;
Communicationes Archaeologicae J-Jungariae. Magyar Nem=eti
Cottlllt .-lrch /-lung
llfli=eum, Budapesta.
Comptes-Rendus de / 'Academie des lnscriptions el Belles-Lellres.
CIVIl
Dacia. Recherches el decourertes archeo/ogique!J· en Roumanie,
Dacia
I-XII, 1 924- 1 947; Rel'lte d 'archeologie el d 'hisioire anciimne.
Nourelle Serie, 1, 1 957-, Bucureşti.
Dictionnaire cl 'archeologie chretienne el de liturgie, Paris.
/J. I CI.
Dictionnaire encyclopedique du christianisme, l, A-1; 1 1 , J-Z,
DECI
Les Editions du Cerf, imprime en Belgique, 1 990.
R. Vulpe, 1. Barnea, Din Istoria Dobrogei, 11, Romanii la
DJI), 11
Dunărea de Jos, Bucureşti, 1 968.
DicJionar
de Istorie Veche a României (Paleolilic-sec. X),
IJJVR
Bucureşti, 1 976.
Documente prirind Istoria României.
Doc/R
Dolgo=atok. Traraux de la section de numismatique el
Do/go=atok-Tramux
archeo/ogique du Musee National de Transy/mnie. Cluj, 1-X,
1 9 1 0- 1 9 1 9.
BAR
BC/111
BerRGK
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Dizionario patristica e di antichita cristiane,

Roma, 1 983.

Documenta Romaniae Historica.
Enciclopedia

Arheologiei

şi

Istoriei

1,

Vechi

A-F;

a

t.phNap

Bucureşti, 1, A-C, 1 994; Il, D-L, 1 996; III, M-Q, 2000.
Ethnographisch-Archiio/ogische Zeitschrifl, Berlin.
Extremitatea distală.
Eneolit SSSR, Moscova.
Extremitatea proximaiA.
Ephemeris Napocensis, Cluj-Napoca.

Etbalk

Etudes balkaniques,

FIUA IC

Facultatea de Istorie a Unil'ersităţii .. Al.

EAZ
ED

Eneo/it
EP

ERA U/.

FHDR

Gal/ia PnJhistoire
1/C
1/iera.w.v

IA
/A H

IDRE

/GCVO /GBulg

IGLR

I l , G-Z,

României,

Etudes el Recherches Archeo/ogiques de / 'Unil'ersite de Liege.

Sofia.

Fontes 1-/istoriae Daco-Romanae,

Bucureşti, l, 1 964; Il, 1970.
1. Cuza ", laşi.

Gal/ia. Prehistoire. Fouil/es el monuments archeologiques en

France nuJtropolitaine, Paris.
E. Hutten-Czapski, Cata/ogue de la collection des metalles el
monnaies polonaises, 1, G raz, 1 957.
1-lierasus. Anuarul Muzeului Judeţean Botoşani.

Indice de alungire.
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti.

lnscriptiones Daciae Romanae. lnscriptiones extrajines Daciae

repertae Graecae el Latinae (saec.

1. 11. 111), Il, 11/yricum-Oriens
//), Bucureşti, 2000.
lnscriptiones Ciraecae in Bulgariae repertae, edidit G. Mihailov.
lnscriptiones Graecae Christianae Veteres Occidentis, edidit
Carolus Wessel, Bari, 1 989.

Aji-ica septentrionalis (IDRE,

Inscripţiile greceşti şi latine din secolele / V-XIII descoperite in

România,

Bucureşti, 1 976.

ILBulg

lnscriptiones latinae in Bulgaria repertae (lnscripliones inter

IL/ug

lnscriptiones latinae quae in lugoslal'ia ... repertae el editae

IMDA

lAIS
IP

IR

ISM

Oescum et latrum repertae ),

sunt,

Liubliana.
Industria materiilor dure animale.

lnscriptions de la Mesie Superieure,

Papazoglou, Belgrad.
I ndice de amplasare a perforatiei.
Indice de robusteţe.

KS A N SSSR

KSIA AN SSSR
KSIIMK

sous la direction de F.

Inscripţiile din Scythia Minor greceşti şi latine. 1 (1 983). Il
(1987). V (1 980),

Bucureşti; lnscriplions grecques et lalines
III, Paris-Bucureşti, 1 999.
Journa/ ofRoman Archeology, Michigan.
Kratkie Soobscenija, Akademija Nauk SSSR, Kiev/Moscova.
Scythie Mineure,

JRA

Sofia, 1 989.

de

Kratkie SoobScenija lnstituta Arkheologij Akademija Nauk

SSSR,

Kiev/Moscova.

Kratkie Soobscenija lnstituta lstorij Material 'noj Kul 'tury,

Moscova, Leningrad.
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.\f..IE

MA O
A/C/1/A ioteriale

,\ //3/111
MDA

MDR
ll fEFRA

MemAntiq
MIA SSSR
.1/IPN

MIR

MiscBulg

MMS
A IN

MNIC

MNIR

Qffa
Pah!o

Pah!orient

PD

Pf
PM

PMBC

Pontica
pp

Pn!h Anthr Med
PUF
PZ
Ra

Raport MNA
REB

Abrevieri
Lungime totală.
Muzeul Arheologic Ermitaj .
Muzeul Arheologic Odessa

Materiale şi Cercetări Arheologice,

Ploieşti, Braşov.

Bucureşti, Oradea, Tulcea,

Miinstersche Beitrăge =ur Antiken Handelsgeschichte,

Materii dure animale.

Martyrologium Daco-Romanorum,

Bucureşti, 67, 1 995- 1 996, 7).

ed. N. DAnilll. ("Verbum",

Melange de I 'Ecole franraise de Rome. Antiquile,

Roma.
Piatra-Neamt.
Materialy i lssledovanija po Arkheologii SSSR, Moscova Sankt-Petersburg.
Muzeul de Istorie Piatra-Neamţ.
Muzeul de Istorie Roman.
Miscel/anea Bulgarica, Viena.
Milropolia Moldovei şi Sucevei, laşi.
Mu=eul Naţional, Bucureşti.
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. ChişinAu.
Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti.
Memoria Antiquilatis, Acta Musei Petrodavensis.

Offa. Berichte und Mitteilungen zur Urgeschihte, Friihgeschichte

und Mitteilalterarchiiologie.

Paleo. Revue d 'Archeologie Prehistorique,

Musee National de Prehistoire
Archeologique, Perigueux.
Pateorient, Paris.
Partea distalll.; percuţie directă.
Perforaţia

et

Societe des Amis du
de la Recherche

Partea mezială.
Provincia metalurgicA balcano-dunlreanA.
Pontica, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie, Constanta.
Partea proximală.
Prehistoire el Anthropologie Mediterraneenne. U n iver� i te de
Provence, Aix-en-Provence
Presses Universilaires de France.

Prăhistorische Zeilschrift,

Raclaj

ax

ial

Berlin.

.

Raporflll Muzeului Naţional de Antichilăţi pe anii

Bucureşti.

Revue des Etudes Byzantines,

Paris.

RESEE

Revue des Etude.v Sud-Est Europeen,

Bucureşti.

RIU

Die Romischen ln.vchriften Ungarns,

Bucureşti.

SA
SAA / StA 111Arch

Sovetskaja Arkheologija, Moscova.
Studia Antiqua el Archaeologica, Seminarul

RIR

RSP

MUnster.

Re�·ista istorică română.

Rivista di Scienze preistoriche.

Arheologie, laşi.
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Studii şi Articole df! Istorie.

SC-Sf Gheorghe

Studii şi Comunicări. Muzeul Judeţean (Naţional Secuiesc) Sf.

se

Sources ChnJtiennes, Paris.

SCIA

,\'C/1 '(.4)
SC!V

SCS-Iaşi

Gheorghe.

Studii şi Cercetări de Istoria Artei, Bucureşti.

Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Institutul de

Arheologie "V. Pârvan", Bucureşti.

Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti.

SEG

Studii şi Comunicări Ştiinţifice, S. I I I (Ştiinţe Sociale), Univ.
"
"A L I . Cuza , laşi.
Supplementum Epigraphicum Graecum.

SP

Studia Praehistorica, Sofia.

SMA E
SRI

Sbomik Muzeija Antropologii i Etnografii.

rmd

Studii. Revistă de Istorie, Bucureşti.

Sa
7D

Spatlaleinische lnschriften aus Bulgarien,
Hers. von V . Bdevliev, Berlin, 1 964.
Studii şi Cercetări de Antropologie, Bucureşti.
Studii Teologice, Bucureşti.
Studii Clasice, Bucureşti.
Şănţuire axială.
Thruco-Daâca, Institutul Român de Tracologie, Bucureşti.

TP SP

Thmda-Praehistorica, Supplementum Pulpudel'a, Sofia.

SSIB
StCerc..1ntr

sr

StudC/as

Tibiscus

7/maux du LAP(E)MO-

71-ud AC

rr"

T..n·he
VD/

World Archaeology

X/11 /CPPS
ZfA
ZOA O
ZPE

Spatgrieschichte

Tibiscus. Anuarul Muzeului Banatului, Timişoara.

Travaux du Laburatoire d 'Anthropologie des Pays de la

Mediterram!f!

Occidentale,
Universite
de
Provence.
A ix-cn-Provence.
7i-udy arkheologiceskogo s ezda, Moscova.
Tăiere transversală.
Tyclre. Beitrăge zur a/ten Geschichte, Papyrologie rmd
Epigraphik, Viena.
Vestnik Drevnej /storij, Moscova.
World Archaeology, London!New York.
XIII /nlernalional Congress of Prehistoric and Protohistoric
Sciences. The Upper Paleo/ithic, 6, Forli.
'

Zeitschrift fiir Archaeo/ogie, Berlin.

Zapiski Odesskogo Arkheo/ogiceskogo Obceslvo, Odessa.
Zeitschrift. fiir Papyrologie und Epigraphik, Bonn.
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