Expoziţia temporară
PODURI-DEALUL GHINDARU.
O TROIE ÎN SUBCARPA ŢII MOLDOVEI
Piatra-Neamţ, noiembrie - decembrie 2003
În ziua de 6 noiembrie 2003 a avut loc la Muzeul de Istorie şi Arheologie
Piatra-Neamţ vernisajul expoziţiei retrospective Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în
Subcarpaţii Moldovei, dedicată aniversării a 25 de ani de la descoperirea uneia dintre
cele mai importante staţiuni preistorice din Europa - te/1-ul de la Poduri, jud. Bacău,
precum şi aniversării din 2004, când se împlinesc 1 20 de ani de la descoperirea aşezării
eponime a culturii Cucuteni.
La această dată a fost organizat în fapt un întreg complex de manifestări
cultural-ştiinţifice: deschiderea expoziţiei şi lansarea catalogului cu acelaşi nume,
precum şi a altor două lucrări monografice de excepţie din prestigioasa colecţie
Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, ajunsă deja la cea de-a XIII-a apariţie - Aspectul
regional cucutenian Drăguşeni-Jura, de Victor Sorochin şi Cercetări arheologice şi
istorice din zona lacului de acumulare Bicaz, lucrare colectivli coordonatli de
academicianul Mircea Petrescu-Dîmboviţa şi prof. univ. dr. Victor Spinei, membru
corespondent al Academiei Române. De asemenea, a avut loc şi sesiunea de comunicliri
ştiinţifice a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, extrem de interesantli şi variatii ca
tematicli, abordându-se subiecte din diferite domenii precum: arheologia, istoria, arta,
ştiinţele naturii şi protecţia patrimoniului cultural naţional.
Expoziţia se înscrie într-o serie de acţiuni similare menite sli facli cunoscute
atât specialiştilor, cât şi publicului larg descoperirile din cadrul tell-ului de clitre
colectivul condus de dr. Dan Monah, din care au mai flicut parte de-a lungul anilor
Silvia Antonescu (Iacobescu), prof. Alexe Bujor, dr. Ştefan Cucoş, prof. univ.
Dragomir-Nicolae Popovici, Alexandra Bolomey, dr. Felicia Monah, prof. univ. dr.
Marin Cârciumaru, dr. Gheorghe Lupaşcu, dr. Gheorghe Dumitroaia, Adrian Muraru,
prof. univ. dr. Linda Ellis, dr. Clitălin Bem, dr. Adrian Blillişescu, Constantin Haitli,
Valentin Radu, Dragoş Moise, Vasile Cotiugli, Constantin Preoteasa, Elena-Roxana
Munteanu, Dorin Nicola şi Daniel Garvlin. Cercetlirile efectuate în cadrul staţiunii au
beneficiat în toţi aceşti ani de sprijinul unor prestigioase instituţii de profil: Muzeul de
Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ - finanţator al slipliturilor timp de 1 6 ani şi
depozitarul celei mai importante plirţi a materialului arheologic descoperit pânli în
prezent -, Muzeul Judeţean de Istorie Bacliu, Muzeul Naţional de Istorie a României
Bucureşti, Institutul de Arheologie Iaşi şi, din anul 2000, Fundaţia Cucuteni pentru
Mileniul III din Bucureşti, condusli de dr. Romeo Dumitrescu.
Rezultatele cercetlirilor de pe Dealul Ghindaru au fost valorificate pânli
acum în numeroase studii, articole, comunicliri, monografii, majoritatea lor realizate
de însăşi membrii colectivului şantierul ui, dintre care le amintim pe urmlitoarele:
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D. Monah, Şt. Cucoş - Aşezările culturii Cucuteni din România; M. Cârciumaru Paleoetnobotanica. Studii în preistoria şi protoistoria României; Linda Ellis - The
Cucuteni-Tripolye Cu/ture. A Study in Tecluzology and tire Origins of Complex Society;
D. Monah - Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie; C.-M. Mantu - Cultura
Cucuteni. Evoluţie, cronologie, legături; Şt. Cucoş - Faza Cucuteni B în zona
subcarpatică a Moldovei; D.N. Popovici - Cultura Cucuteni. Faza A. Repertoriul
aşezări/ar ( 1 ) ; Gh. Dumitroaia - Comunităţi preistorice din nord-estul României. De la
cultura Cucuteni până în bronzul mijlociu; I . Mareş - Metalurgia aramei În neo
eneoliticul României. Acestora li se adaugă o serie de cataloage, care au însoţit

expoziţiile în cadrul cărora au fost ilustrate integral s-au parţial artefacte descoperite pe
Dealul Ghindaru: Cucuteni. Tlze Last Creat Clralcolithic Civilization of Europe (eds. C. 
M. Mantu, Gh. Dumitroaia, A. Tsaravopoulos); Cultura Costişa în contextul epocii
bronzului din România (coord. V. Cavruc, Gh. Dumitroaia); A rtă eneolitică. Cucuteni.
(eds. Gh. Dumitroaia, D. Monah). De asemenea, amintim aici şi unele manifestări
ştiinţifice şi expoziţii speciale dedicate tell-ului de la Poduri: colocviul internaţional
Tell-urile. Axe cronologice ale preistoriei, organizat la Bacău, Poduri şi Tescani, în
septembrie 1995; expoziţia O lume regăsită. Satul cucutenian de la Poduri, organizat la
Bucureşti, în decembrie 2000.
Expoziţia Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie Îll Subcarpaţii Moldo vei, al
cărui principal scop este acela de a pune în lumină rezultatele acestui prim sfert de
veac de cercetări sistematice efectuate în cuprinsul tell-ului, a fost organizată de către
colectivul Centrului Internaţional de Cercetare a Culturii Cucuteni, format din dr.
Gheorghe Dumitroaia, dr. Dan Monah, Constantin Preoteasa, Elena-Roxana
Munteanu şi Dorin Nicola, cu sprijinul Laboratorului de Restaurare al M uzeului de
Istorie Piatra-Neamţ, coordonat de Mircea-Răzvan Ciacâru şi al conservatorilor Paula
Chiribuţă şi Florin Macoveiu.
Artefactele expuse provin de la Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ
(309 piese), Fundaţia Cucuteni pentru Mileniul III (48 piese), Colecţia Emilia şi Romeo
Dumitrescu (34 piese), Muzeul Judeţean de Istorie Bacău (2 piese) şi Muzeul Naţional
de Istorie a României Bucureşti (2 piese).
Cele 395 de exponate, care se numără printre cele mai spectaculoase
descoperiri de la Poduri, aparţin tuturor nivelelor de locuire documentate în cadrul
staţiunii, datând din perioada neo-eneolitică (complexul cultural Precucuteni-Cucuteni)
şi epoca bronzului (culturile Jigodin şi Costişa). Cu acest prilej au fost introduse în
circuitul ştiinţific nu mai puţin de 288 de piese. Acestora li se adaugă o serie de
exponate devenite de acum celebre, printre care amintim două din cele mai vechi
complexe de cult din Europa, respectiv Soborul Zeiţelor şi Sfânta Familie, ambele
datând din Precucuteni II. De asemenea, atrage atenţia şi numărul ridicat (25) de
importuri din cadrul unor civilizaţii contemporane cu cele atestate aici (Gumelniţa,
Petreşti, Trichterbecher, Cucuteni C), care evidenţiază existenţa unei bogate şi intense
activităţi economico-comerciale. Expoziţia a fost însoţită de un număr de aproximativ
100 materiale fotografice, realizate în condiţii excelente, care ilustrează în special
aspecte de şantier.
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Cu siguranţă, această expoziţie evidenţiază o dată în plus, prin bogăţia,
diversitatea, calitatea şi caracterul deosebit al materialelor prezentate, importanţa
aşezării de la Poduri-Dealul Ghindaru, purtătoarea în timp a vestigiilor celei mai
importante civilizaţii preistorice europene, care reprezenta probabil un centru de
polarizare zonală. Depunerea antropică de peste 4,50 m, precum şi numeroasele niveluri
de Iocuire care se succed, constituie motivele care I-au determinat pe descoperitor, dr.
Dan Monah, să o numească pe drept cuvânt, sugestiv şi inspirat totodată, drept o Troie.
Expoziţia s-a bucurat de un interes deosebit din partea tuturor celor prezenţi,
până acum numeroase personalităţi manifestându-şi dorinţa de a o găzdui în cadrul
instituţiilor lor. De altfel, expoziţia a fost preluată de Muzeul Judeţean de Istorie
Braşov, în perioada următoare urmând a fi itinerată şi în alte oraşe din ţară.
Dovada în plus şi de netăgăduit a recunoaşterii importanţei acestei
manifestări o constituie acordarea de către Ministerul Culturii şi Cultelor a Premiului
pentru Patrimoniul Cultural-Naţional pe anul 2003, care poartă numele regretatului
arheolog Adrian Rădulescu.
Următorul moment al manifestării 1-a constituit lansarea celor trei volume
amintite anterior, de o înaltă ţinută ştiinţifică şi apărute în condiţii grafice deosebite, la
editura Constantin Matasă, aparţinând de acum prestigioasei colecţii Memoria Antiquitatis.
Catalogul Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în Subcarpaţii Moldovei, realizat
de o parte a membrilor colectivului şantierului, respectiv Dan Monah, Gheorghe
Dumitroaia, Felicia Monah, Constantin Preoteasa, Elena-Roxana Munteanu şi Dorin
Nicola, a fost prezentat de dr. Virgil Mihăilescu-Bîrliba, care a subliniat importanţa sa,
ce trece dincolo de statutul unui catalog de expoziţie, constituind în fapt o veritabilă
monografie a staţiunii.
Volumul Aspectul regional cucutenian Drăguşeni-Jura al regretatului coleg
de la Chişinău, Victor Sorochin, care din nefericire nu a mai apucat să-şi vadă opera din partea familiei acestuia participând la manifestare soţia Lidia şi fiul Alexandru, el
însuşi un viitor istoric -, editat de către dr. Gheorghe Dumitroaia şi dr. Dan Monah, care
1-a şi prezentat de altfel, are o importanţă deosebită, reprezentând prima monografie a
unui aspect regional aparţinând unei civilizaţii preistorice. Domnia sa şi-a exprimat
totodată speranţa că debutul unui coleg din Basarabia în cadrul colecţiei Bibliotheca
Memoriae Antiquitatis va fi urmat în viitor şi de alte apariţii editoriale.
Lucrarea Cercetări arheologice şi istorice din zona lacului de acumulare
Bicaz, redactat de un colectiv numeros de cercetători preocupaţi de toate perioadele
istorice, majoritatea lor trecuţi din păcate în nefiinţă, coordonat şi prezentat de acad.
Mircea Petrescu-Dîmboviţa şi Victor Spinei, membru corespondent al Academiei
Române, prezintă exhaustiv rezultatele cercetărilor efectuate în urmă cu o jumătate de
secol pe Valea Bistriţei, în zona dintre localităţile Gaiu şi Bicaz, afectată de crearea
lacului de acumulare al hidrocentralei de la Stejaru. Aceasta se constituie într-o
veritabilă monografie a zonei, menită să o completeze în chip fericit pe cea cu caracter
etnografic, apărută cu trei decenii în urmă.
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Aspecte de la deschiderea manifestărilor
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Imagini de Ia vemisajul expoziţiei

Dr. O. Weller şi dr. A. Korvin-Piotrovski prezentând comunicările
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Prima parte a manifestărilor s-a încheiat cu prezentarea unui număr de şapte
comunicări referitoare, aşa cum era şi firesc, la situ! arheologic de la Poduri, redactate de o
parte a membrilor colectivului şantierului (D. Monah, F. Monah, Gh. Dumitroaia,
D.N. Popovici, C. Bem, C. Haită, A. Bălăşescu, C. Preoteasa, E.-R. Munteanu, D. Nicola
şi D. Garvăn), în care au fost prezentate parţial rezultatele ultimelor cercetări, în special
cele interdisciplinare. De altfel, în cadrul acestei staţiuni a fost acordată din totdeauna o
mare atenţie cercetării interdisciplinare, precum şi arheologiei experimentale.
Ziua de 7 noiembrie a fost consacrată integral sesiunii de comunicări
ştiinţifice, care s-a bucurat de un mare interes, ce a atras după sine o largă participare
din partea specialiştilor. Acest fapt, precum şi diversitatea temelor abordate au necesita!
structurarea ei în patru secţiuni, după cum urmează: arheologie neo-eneolitică, sarea în
preistorie - moderată de prof. univ. dr. Gheorghe Lazarovici şi dr. Olivier Weller;
arheologie, istorie veche şi medievală - moderator prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor;
istorie, artă - moderator Emanuel Nadler; protecţia patrimoniului, ştiinţele naturii moderator dr. Nicoleta Nechita.
Lucrările s-au bucurat de prezenţa unui număr de 52 de specialişti de la 22 de
instituţii de specialitate din ţară şi doi din străinătate (Olivier Weller - Centre National
des Recherches Scientifiques Besan�on, Franţa şi Olexeij Korvin Piotrovskij - Institut
Arheologij Kiiv, Ucraina), care au susţinut 43 de comunicări extrem de interesante, ce
au generat ulterior numeroase dezbateri.
În cadrul primei secţiuni accentul s-a pus pe cercetarea interdisciplinară
legată în special de exploatarea sării în preistorie (0. Weller, D. Monah, Gh.
Dumitroaia), în acest sens fiind prezentate rezultatele cercetărilor din cadrul unor
staţiuni precum cele din zona Poduri, zona Târgu Neamţ şi staţiunea de la Salca, care a
oferit date noi legate de vechimea exploatării izvorului sărat din punctul Slatina Mare;
nu au fost însă omise nici arheologia experimentală, rezultatele obţinute în urma
ultimelor cercetări efectuate în arealul tripolian din Ucraina (0. Korvin Piotrovskij) sau
legăturile transcarpatice dintre comunităţile cucuteniene (Gheorghe Lazarovici şi
Cornelia-Magda Mantu-Lazarovici). O comunicare deosebit de interesantă i-a aparţinut
şefului Laboratorului de Restaurare din cadrul Muzeului de Istorie Piatra-Neamţ,
Mircea-Răzvan Ciacâru, referitoare la regula dreptunghiului de aur, după cum a numit
o domnia sa, aplicată în cazul restaurării vaselor-binoclu, dar aplicabilă tuturor vaselor
de prestigiu aparţinând complexului cultural Precucuteni-Cucuteni.
Î n secţiunea a doua s-au prezentat comunicări în care a fost abordate cu
precădere domeniul numismatic (Virgil Mihăilescu-Bîrliba şi Dan Mihăilescu),
restaurarea (Radu Ştefănescu) şi introduse în circuitul ştiinţific rezultatele cercetărilor
efectuate în incinta unor lăcaşuri de cult, precum Episcopia Romanului (Vasile Ursachi
şi George Hânceanu), Mânăstirea Tazlău (Adrian Bătrâna) şi Mânăstirea Secu (Vitalie
Josanu). De asemenea, a fost făcută şi o interesantă propunere de reconstituire a Cetăţii
Neamţ, dar şi a altor astfel de obiective istorice medievale din Moldova, de către
Gheorghe Sion, cercetător în cadrul Institutului Monumentelor Istorice din Bucureşti.
Secţiunea a treia a fost consacrată evocării unor personalităţi, instituţii şi
evenimente din istoria modernă şi contemporană a României, evidenţiindu-se în acest
wwww.cimec.ro

474

Viaţa ştiinţifici

sens comunicarea referitoare la marele pictor nemţean Victor Brauner, comemorat la
100 de ani de la naştere.
Ultima secţiune a fost consacrată problemelor privind restaurarea,
conservarea şi protejarea patrimoniului cultural naţional, precum şi a unor specii
tloristice şi faunistice de pe teritoriul ţării noastre. De asemenea a fost realizată o
deosebit de interesantă proiecţie de diapozitive referitoare la expediţia paleontologică
din Caucazul de Nord, de către Sorin Baciu, participant direct la aceasta, precum şi o
prezentare video a esteticii cristale/ar de către Georgeta Şalgău.
În concluzie, considerăm că această manifestare deosebit de complexă, utilă
şi interesantă totodată, a constituit un bun prilej de întâlnire şi schimb de păreri pe teme
de interes comun între specialiştii din ţară şi străinătate, care şi-au exprimat speranţa că
astfel de evenimente vor continua şi în viitor. De altfel, cu acest prilej , organizatorii le
au lansat acestora invitaţia de a participa în anul 2004 la două astfel de evenimente,
legate de celebrarea a 70 de ani de la înfiinţarea Muzeului de Istorie şi Arheologie
Piatra-Neamţ (fost Muzeu Regional de Arheologie) de către preotul şi arheologul
Constantin Matasă şi, respectiv, 120 de ani de la descoperirea staţiunii eponime a
culturii Cucuteni (Cetăţuia), acest din urmă colocviu cuprinzând o secţiune specială
deosebit de interesantă, legată de exploatarea sării în preistorie.

Adrian Ciobanu
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