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PRECUCUTENI – CULTURĂ
SAU ORIZONT CRONOLOGIC ?
Constantin - Emil Ursu
Cuvinte-cheie: Precucuteni, Cucuteni A, orizont cronologic, complexul
cultural Precucuteni-Ariuşd-Cucuteni / Tripolie.
După descoperirea în 1893 a sitului eponim (Monah et alii, 1997, p. 23),
la Congresul al XI-lea Arheologic de la Kiev, istoricul Vikentij V. Hvoiko a
prezentat, în 1899, raportul Kamenyj vek Srednego Podneprov’ja (Вікентія
Хвойки, I, 2006, p. 41-72), în care detalia descoperirile sale, atribuite „culturii
neolitice”. Cercetătorul ucrainean compara descoperirile tripoliene cunoscute
din Ucraina şi le încadra într-o categorie aparte pentru ştiinţa arheologică
(Пассек, 1949, p. 7). Totodată, acesta considera că platformele de lut nu puteau
reprezenta rămăşiţe ale unor locuinţe pentru că „în locul vieţii materiale, ne
transpunem mai degrabă în domeniul vieţii spirituale”, ajungând la concluzia că
platformele trebuiau considerate ca fiind locuri „cu destinaţie sacră –
sanctuare”, legate de ritul funerar (Пассек, 1949, p. 8). Încercând să stabilească
cronologia siturilor tripoliene, Vikentij V. Hvoiko împărţea „monumentele” cu
platformă în două culturi neolitice: „cultura A” şi „cultura B”, cea de-a doua
fiind mai veche datorită caracterului mai primitiv al ceramicii (în realitate
„cultura A” corespunde fazei Cucuteni A, iar „cultura B” fazei Cucuteni B)
(Пассек, 1949, p. 8; Marinescu-Bîlcu, 1974, p. 11; Вікентія Хвойки, I, 2006, p.
68-70). Ulterior, în 1913, el mai adăuga o fază, în care îngloba ceramica
decorată cu incizii şi şnur (cunoscută astăzi ca fiind ceramica de tip „ Cucuteni
C”), descoperită în bordeie. El obţinea astfel trei etape: cea mai veche (cea în
bordeie), apoi „cultura B” şi „cultura A” (Пассек, 1949, p. 22; MarinescuBîlcu, 1974, p. 11; Вікентія Хвойки, I, 2006, p. 147-153).
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În 1906 Ernst von Stern menţiona, „pe criterii pur stilistice, că ceramică
adânc-incizată şi aceea imprimată cu pieptenele şi cu rotiţa din cuprinsul
aşezărilor tripoliene dintre Nistru şi Nipru, trebuie considerată tipologic
anterioară ceramicii policrome din aceeaşi zonă” (Dumitrescu, 1963, p. 53, n. 1;
Marinescu-Bîlcu, 1974, p. 12, n. 10). În 1927 Vladimir Dumitrescu, analizând
ceramica pictată din Europa Orientală, menţiona în tabelul cronologic o fază
Tripolie A – cu decor incizat adânc, anterioară fazei Cucuteni A (Dumitrescu,
1927, p. 307). Ion Nestor, recenzând această lucrare, combătea prezenţa unei
faze cu ceramică incizată, anterioară ceramicii pictate, considerând că este „o
eroare metodologică, necunoscându-se deocamdată nici o aşezare Tripolie A,
numai cu ceramică incizată” (Marinescu-Bîlcu, 1974, p. 12, n. 9).
În 1935 Tatiana Passek împărţea civilizaţia tripoliană, în etapele A
(veche, primitivă), B, C şi γ, precizând că de la finalul etapei B1, se disting două
direcţii de evoluţie: B1  B2  C şi B1  γ1  γ2 (Passek, 1935, p. 127, 128);
această lucrare a atras o serie de critici din partea lui Vladimir Dumitrescu, între
care: folosirea bibliografiei apărute până în 1930 (fără monografia lui Hubert
Schmidt referitoare la cercetările de la Cucuteni), încadrarea eronată a unor vase
în etapa Tripolie A etc. (Dumitrescu, 1941, p. 455, 456). Cercetătoarea sovietică
revenea asupra civilizaţiei tripoliene în 1949, tratând-o unitar, consacrând
periodizarea care, cu diferite nuanţări, este valabilă şi astăzi; astfel, Tatiana
Passek distingea cinci etape: A, BI, BII, CI/γ1 şi CII/γ2 (Пассек, 1949, p. 30 şi
urm.); în acelaşi timp, ultima fază precucuteniană era considerată drept prima
etapă a culturii Tripolie (Dumitrescu, 1963, p. 53).
După săpăturile efectuate în 1936 la Izvoare (județul Neamţ), Radu Vulpe
a comunicat la Oslo descoperirile, menţionând pentru prima dată un „nivel
precucutenian”, suprapus stratigrafic de unul cucutenian (Vulpe, 1937, p. 134,
n. 1; 1957, p. 11); este practic actul de naştere al numelui „Precucuteni”, pe care
această secvenţă cronologică îl va purta în spaţiul românesc.
Vladimir Dumitrescu, analizând ceramica precucuteniană de la TraianDealul Fântânilor, considera că aceasta „este cu siguranţă mai veche … şi
reprezintă o fază mai veche (faţă de ceramica pictată – n.n), fiind de fapt o
altă civilizaţie” (Dumitrescu, 1946, p. 26).
După descoperirile de la Traian-Dealul Viei, din 1951, în literatura de
specialitate va fi amplu discutată prima fază precucuteniană (Marinescu-Bîlcu,
1974, p. 109-113), denumită iniţial de Hortensia Dumitrescu „cultura Zăneşti”
(Dumitrescu, 1954, p. 51; Marinescu-Bîlcu, 1974, p. 109-113). Cercetătoarea
bucureşteană, reluând problematica descoperirilor din prima fază
precucuteniană, renunţa la termenul de „cultură Zăneşti” şi preciza că este vorba
despre prima fază a culturii Precucuteni (Dumitrescu, 1957, p. 63). În 1967
Zoltán Székely include materialele arheologice rezultate din sondajul efectuat la
Eresteghin în prima fază precucuteniană (Székely, 1967, p. 75-92).
https://biblioteca-digitala.ro
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Valentin M. Danilenko considera, în 1960, că Tripolie A şi BoianGiuleşti sunt linii paralele de dezvoltare, Precucuteni şi Tripolie A fiind culturi
diferite (Burdo, 2005, p. 75). Va reveni asupra acestui subiect în 1969, vorbind
despre cultura Precucuteni-Tripolie A, divizată în tipuri locale, dezvoltate pe
tradiţii locale, de la vest la est (Даниленко, 1969, p. 223, 224).
În 1961 Alexandrina Alexandrescu, publicând rezultatele cercetărilor
de la Larga Jijia, încadra această aşezare în faza Precucuteni II
(Александреску, 1961, passim).
Discutând originea şi evoluţia culturii Cucuteni-Tripolie, Vladimir
Dumitrescu, într-un studiu din 1963, considera „mult mai potrivit să vorbim
despre complexul cultural Cucuteni-Tripolie atunci când vrem să încorporăm şi
cultura Precucuteni, cu diferitele ei faze, şi să păstrăm numele de cultura
Cucuteni-Tripolie exclusiv pentru aceasta, începând de la primele apariţii
specifice ale ceramicii pictate” (Dumitrescu, 1963, p. 53). În acelaşi timp,
pentru „cultura Precucuteni”, cercetătorul bucureştean sublinia că „se poate
vorbi în chip valabil despre trei faze bine definite”: prima – ilustrată de
materialele arheologice de la Traian-Dealul Viei; a doua – prin stratul Izvoare I1
şi Larga Jijia; a treia – prin stratul Izvoare I2 şi Traian-Dealul Fântânilor
(Dumitrescu, 1963, p. 53). Această împărţire în trei faze de evoluţie va fi
folosită, cu nuanţări privind etapele fiecărei faze, de către toţi cercetătorii
preocupaţi de periodizarea acestei civilizații (Marinescu-Bîlcu, 1974;
Маркевич, 1974; Petrescu-Dîmboviţa, 1978; Черныш, 1982; Погожева, 1983;
Comşa, 1987; Збенович, 1989; Petrescu-Dîmboviţa et alii, 1995; Ursulescu,
2000; Burdo, 2005; Ursulescu et alii, 2005). În acelaşi studiu, Vladimir
Dumitrescu menţiona că „datele de care dispunem până acum în legătură cu
neoliticul mijlociu şi târziu din Moldova îndreptăţesc afirmaţia că între ultima
fază precucuteniană şi cel mai vechi cucutenian există – aşa cum am mai spus –
o legătură genetică şi cronologică directă. Totodată însă, tocmai faptul că în
ceramica precucuteniană pare a lipsi decorul pictat înainte de ardere
(cunoscându-se în genere numai pictura roşie crudă, aşternută după ardere), este
considerat ca o dovadă incontestabilă că, dacă motivele decorative
fundamentale şi cea mai mare parte a gamei formelor ceramice cucuteniene îşi
au rădăcina în ceramica precucuteniană, în schimb tehnica superioară a picturii
înainte de ardere, ca şi arderea însăşi a ceramicii în cuptoare oxidante cu
reverberaţie la temperatură ridicată (circa 900 ºC) au fost adoptate la un moment
dat în urma unei influenţe străine” (Dumitrescu, 1963, p. 60).
*
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Încercând să argumentăm faptul că între Precucuteni şi Cucuteni există
doar evoluţie liniară, am luat în considerare, foarte succint, câteva repere:
sistemele de construcţie a locuinţelor, ceramica cu vasele speciale, plastica
antropomorfă şi ritul funerar, acestea fiind până la urmă cele mai importante
elemente care pot face diferenţa între evoluţia de la un stadiu la altul, sau
diferenţa dintre o cultură şi alta.
Astfel, în privinţa modului de construcţie a locuinţelor, pentru a sublinia
evoluţia liniară, amintim:
– locuinţele cu şanţuri de fundaţie şi gropi de par. Într-o variantă incipientă
apar din Precucuteni I, la Baia-În Muchie (L.3) (Урсу, Церна, 2015, p. 288292, fig. 5/2, 6; Ursu, Ţerna, 2015, p. 49), însă evoluează în Precucuteni II şi
III (Isaiia) (Ursulescu et alii, 2002, p. 15; Ursulescu, Tencariu, 2007, p. 133,
fig. 3, 5, 6), în aspectul Ariuşd (Malnaş-Băi, Păuleni) (László, 2007, p. 104,
fig. 2; Kavruk et alii, 2007, p. 362) şi în Cucuteni A (Hoiseşti) (Ursulescu et
alii, 2003, p. 7; Bodi, 2010, p. 34-36); gropi de pari care sugerează astfel de
tip de construcţie au mai fost întâlnite şi la Drăguşeni, Dobreni, Leţ, Olteni,
Poduri, Feteşti (Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 183).
– locuinţele cu platformă. În Precucuteni I întâlnim, la Traian-Dealul Viei,
platforma realizată dintr-un pat de crengi şi frunziş, acoperit cu o împletitură
de trestie sau nuiele, pentru fixare, peste care se aplica un stat de lut cu paie
şi pleavă în compoziţie, gros de circa 10-12 cm (Marinescu-Bîlcu, 1974, p.
25). Din aceeaşi fază, o platformă parţială amenajată cu trunchiuri de copaci,
despicate, a fost descoperită la Eresteghin (Székely, 1967, p. 76, fig. 2). La
Isaiia, din faza a II-a, a fost descoperită o locuinţă (L.3) cu o platformă de lut
groasă de 10-14cm (Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 556). Platformele
parţiale, asemănătoare cu cele de la Traian-Dealul Viei, îşi continuă evoluţia
în faza a III-a, fiind semnalate la Târpeşti (L.3, L.8, L.14, L.16) şi
interpretate ca locuri de dormit (Marinescu-Bîlcu, 1981, p. 25). Însă, din faza
a III-a apar platformele amenajate pe întreaga suprafaţă a locuinţei, cu baza
din trunchiuri de copac, despicate, cu diametre de 20-25 cm, cu despicătura
în jos, peste care se aşeza un stat de lut (Târgu Frumos – L.8, L.11)
(Ursulescu, Cotiugă, 1998, p. 77; Ursulescu et alii, 2000, p. 106, 107;
Boghian et alii, 2002, p. 314; Ursulescu et alii, 2006, p. 3-23), amestecat cu
paie şi nisip (Chipereşti, Târpeşti) (Iconomu, Ciudin, 1993, p. 15-16, fig. 2;
Marinescu-Bîlcu, 1981, p. 25) sau frunziş, pietricele şi cochilii de melci
sparte (Traian-Dealul Fântânilor) (Marinescu-Bîlcu, 1974, p. 32), cu
grosime de 10-25 cm (Lazarovici, Lazarovici, 2006, p. 557). Platformele
amenajate pe întreaga suprafaţă a locuinţei vor evolua în faza Cucuteni A
(Ursulescu, Tencariu, 2007, p. 131-132).
Fără a intra în detalii, adăugăm faptul că dimensiunile, forma şi sistemele
de încălzire ale locuinţelor vor evolua liniar din Precucuteni în Cucuteni A.
https://biblioteca-digitala.ro
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În ceea ce priveşte ceramica, câteva elemente sunt definitorii: pasta,
arderea, formele şi decorurile.
Pasta şi arderea. Cele trei categorii de pastă majore – fină (omogenă),
semifină (cu ceramoclaste fin pisate, folosite ca degresant) şi grosieră (cu
ceramoclaste, nisip, pietricele, uneori cu scoici pisate) – sunt întâlnite din
Precucuteni III până în Cucuteni A (Dumitrescu et alii, 1954, p. 277, 309, 386;
Marinescu-Bîlcu, 1974, p. 75; 1981, p. 30, 58-60; 1989, p. 216; Marinescu-Bîlcu,
Bolomey, 2000, p. 117-119; Sorochin, 2002, p. 158, 159, 162; Ursulescu,
Ignătescu, 2003, p. 52, 58, 80; Petrescu-Dîmboviţa et alii, 1999, p. 266, 313;
Pestrescu-Dîmboviţa et alii, 2004, p. 156, 161; Lazarovici, Lazarovici, 2012, p.
209, 210, 214). Arderea evoluează de la cea reducătoare completă şi incompletă,
care dă nuanţe de negru, negru-cenuşiu (a se vedea ceramica aspectului Ariuşd,
Poduri – nivelurile Precucuteni III târziu - Cucuteni A1 (Monah et alii, 2003, p.
36, 37) şi Cucuteni A2 – sau de la Drăguşeni), brun-cenuşiu, brun, brun-gălbui,
până la cea oxidantă, care conferă vaselor culoarea roşie.
Formele. O succintă analiză tipologică a formelor ceramice arată evoluţia
liniară a acestora din Precucuteni în Cucuteni A (Boghian, 2004, p. 111). Astfel,
paharele cucuteniene sunt moştenite din Precucuteni, acestea fiind prezente încă
din prima fază, la Traian-Dealul Viei (de exemplu, paharele bitroconice). O
serie de forme ceramice evoluează liniar din Precucuteni II sau III în Cucuteni
A: vasele piriforme, o serie de cupe fără picior, unele vase globulare, unele vase
bitronconice cu buza evazată, capacele cu buton, străchinile tronconice şi
semisferice, străchinile cu suport, vasele cu etaj, polonicele etc.
În privinţa vaselor speciale, amintim pe cele antropomorfe şi suporturile
„de tip horă cu siluete umane”. Vasele antropomorfe apar în Precucuteni III – o
piesă descoperită la Ruseştii Noi I (Маркевич, 1970, fig. 14/1), decorată cu
incizie şi pictură, şi vor fi întâlnite, destul de rar, până în Cucuteni B (Monah,
2012, p. 175-179). Suporturile „de tip horă cu siluete umane” apar încă din
Precucuteni I – un exemplar fiind descoperit la Baia-În Muchie, în 2014 – şi vor
fi prezente pe tot parcursul fazei Cucuteni A (Monah, 2012, p. 184-186), cele mai
multe fiind semnalate în etapa Cucuteni A2 (Monah, 2012, p. 186). De altfel,
menţionăm faptul că şi celelalte tipuri de suporturi antropomorfizate cunosc o
evoluţie liniară între Precucuteni şi Cucuteni (Monah, 2012, p. 181, 182), la fel
ca şi vasele cu faţă umană (Monah, 1991, p. 302, 303; 2012, p. 179).
Decorul. Maniera de executare a decorului – prin incizie sau pictură –
cunoaşte, de asemenea, o evoluţie, incizia fiind înlocuită treptat de culoare. În
spaţiul vestic al arealului ocupat de complexul cultural Precucuteni-Cucuteni /
Tripolie, pe parcursul fazei Cucuteni A, se mai păstrează decorul incizat, alături
de caneluri şi decorul în relief, însă în spaţiul estic aceste prezenţe persistă până
în fazele finale. În linii generale, constatăm că simetria decorului reprezenta un
adevărat canon, atât în Precucuteni (încă din prima fază) (Marinescu-Bîlcu,
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1974, p. 56), cât şi în Cucuteni (Dumitrescu, 1979, p. 19). „Ornamentarea în
benzi” a ceramicii pictate cucuteniene este o continuare firească a celei realizate
prin incizie din fazele precucuteniene (Dumitrescu, 1979, p. 20). Motivele
principale – liniare, spiraliere, unghiulare, punctate – îşi continuă fără
întrerupere prezenţa între Precucuteni şi Cucuteni A, chiar dacă maniera de
realizare este diferită (incizie sau pictură); astfel, inciziile asociate cu puncte,
canelurile din jurul unor proeminenţe, canelurile late, inciziile în spirală, spirala
fugătoare cu derivata sa, tangenta la cerc, crestăturile transpuse în pictura cu
alb, linia incizată tăiată de linii scurte etc. (Marinescu-Bîlcu, 1974, p. 75, 76;
Marinescu-Bîlcu, 1989, p. 218, 219; Sorochin, 2002, p. 165; Lazarovici,
Lazarovici, 2010, p. 86), îşi continuă evoluţia din Precucuteni în Cucuteni A.
Ceea ce a fost numit horror vacui, una dintre notele dominante ale decorului
vaselor cucuteniene, îşi are originea, de asemenea, în Precucuteni (MarinescuBîlcu, 1974, p. 86). În acelaşi timp, ornamentarea pozitivă şi negativă, prin
decorul cruţat, va fi transmisă, mai ales în pictură, de pe ceramica
precucuteniană, pe cea cucuteniană (Dumitrescu, 1968, p. 35; Marinescu-Bîlcu,
1974, p. 86). Astfel, se constată că trecerea de la incizie la pictură s-a făcut
treptat, de la bicromie (Ariuşd, Bonţeşti, Frumuşica, Izvoare) la tricromie
(Dumitrescu, 1963, p. 59-60) (generalizată din faza Cucuteni A3 – n.n.). O
analiză făcută de cercetătorii Gheorghe Lazarovici şi Cornelia-Magda
Lazarovici pe ceramica de la Poduri-Dealul Ghindaru provenind din nivelul VII
(Precucuteni III - Cucuteni A1) arată că motivele decorate sunt uneori identice,
diferită fiind tehnica de realizare a acestora (pictură sau incizie) (Lazarovici,
Lazarovici, 2010, p. 72, 73, fig. 69). Pentru fazele Cucuteni A3 şi A4, motive din
Precucuteni III vor fi realizate prin pictură tricromă şi / sau bicromă asociată cu
canelura (mai ales pentru aspectul regional Drăguşeni-Jura); în cazul ceramicii
grosiere, brâiele alveolate, proeminenţele, inciziile verticale etc., vor avea o
evoluţie liniară.
Plastica antropomorfă. Aceasta este legată de viaţa spirituală a
comunităţilor preistorice aflate în discuţie și cunoaşte o evoluţie în ceea ce
priveşte decorul, mai bogat în Cucuteni A. În ceea ce priveşte dimensiunile
pieselor, se constată o continuare firească, majoritatea statuetelor antropomorfe
încadrându-se între 8 şi 25 cm. Statuetele decorate prin incizie cunosc o
continuitate evidentă până la sfârşitul fazei Cucuteni A; în acest context, ni se
pare interesantă evoluţia brâului cu romb pe abdomen, care apare în faza
Precucuteni II şi evoluează doar până în Cucuteni A4 (Ursu, 2015, p. 423).
Pictura apare destul de rar, atât în Precucuteni (începând din faza a II-a), cât şi
în Cucuteni A; noi considerăm că plastica pictată este parte a procesului de
evoluţie, chiar dacă suntem de acord cu Dan Monah, care precizează că „nu se
poate afirma existenţa unei continuităţi tehnice şi motivistice între pictura de pe
statuetele precucuteniene şi cea de pe cele cucuteniene”, fiind evident „că unele
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verigi prin intermediul cărora s-a făcut tranziţia de la pictura precucuteniană la
cea cucuteniană ne lipsesc” (Monah, 2012, p. 108, 109).
Poziţia reprezentărilor antropomorfe este oarecum diferită: în Cucuteni A
statuetele modelate „în picioare” sunt predominante (Dumitrescu, 1979, p. 74;
Monah, 2012, p. 95); totuşi, maniera de redare a statuetelor „şezânde” din faza
Cucuteni A este anunţată încă din Precucuteni III. Însă, aşa cum menţiona
Vladimir Dumitrescu, „tipul clasic al statuetelor cucuteniene din această fază
(Cucuteni A – n.n.) este o moştenire retuşată a aceluia cristalizat în cursul
ultimei faze a culturii Precucuteni” (Dumitrescu, 1979, p. 74).
Ritul funerar. Rămâne o enigmă atât pentru fazele precucuteniene, cât şi
pentru cele cucuteniene, chiar dacă, în ariile învecinate avem, în tot acest
interval, date clare. Astfel, resturi umane izolate au fost descoperite atât la nivel
cronologic Precucuteni III - Tripolie A (Târgu Frumos – groapa 34; Luka
Vrublevetskaia – o groapă de lângă vatra locuinţei L.5), cât şi în faza Cucuteni
A (Ariuşd, Frumuşica, Mărgineni, Cucuteni-Cetăţuia, Hăbăşeşti, DrăguşeniOstrov) (Lazarovici et alii, 2003, p. 299, 300). Nu credem că este întâmplător
faptul că unul dintre cele mai importante aspecte ale vieţii spirituale este similar
doar pentru cele două mari orizonturi cronologice – Precucuteni şi Cucuteni.
Elementelor sus-menţionate li se adaugă şi evoluţiile liniare ale plasticii
zoomorfe, inventarului litic cioplit (forma nucleelor, lamelor, aşchiilor)
(Păunescu, 1970, p. 46, 54, 55; Sorochin, 2002, p. 157) şi şlefuit (topoarele
trapezoidale şi cele de tip ciocan, perforate) (Marinescu-Bîlcu, 1974, p. 41,
fig. 20, 21, 22/2-6, 8; Petrescu-Dîmboviţa et alii, 1999, p. 249, 256, fig. 154,
156-158), precum şi al celui osteologic (diverse tipuri de împungătoare,
săpăligi, mânere etc.).
*
Literatura rusă, ucraineană şi din Republica Moldova tratează unitar, în
cadrul culturii Tripolie (începând cu Tatiana Passek, 1949), cele două realităţi
cronologice denumite de specialiştii români Precucuteni şi Cucuteni. O serie de
cercetători români au menţionat de-a lungul timpului legăturile organice
existente între cele două manifestări culturale (Dumitrescu et alii, 1954, p. 520,
534; Monah, 1993, p. 151-153; Ursulescu, 2007, p. 8, 9, 12; Monah, 2012, p.
25, 26). Mai mult decât atât, Gheorghe Lazarovici și Cornelia-Magda
Lazarovici, referindu-se la rezultatele cercetărilor de la Poduri, amintesc de o
problemă terminologică, „cea care ar explica mai bine termenul de o singură
civilizaţie ar fi Precucuteni-Cucuteni-Tripolie” (Lazarovici, Lazarovici, 2010, p.
86). Mai recent, în literatura românească se foloseşte sintagma complexul
cultural Precucuteni-Cucuteni / Tripolie (Boghian, Enea, 2013, p. 30-47;
Heghea, 2013, p. 161-168).
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În acest context, având în vedere evoluţia liniară a diferitelor aspecte ale
vieţii materiale şi spirituale din Precucuteni în Cucuteni, considerăm că, din
punct de vedere istoric, nu se poate vorbi de o cultură Precucuteni (decât doar
din punct de vedere al accepţiunii arheologice a acestui termen), ci mai degrabă
de un orizont cronologic distinct în cadrul Complexului Cultural
Precucuteni-Ariuşd-Cucuteni / Tripolie, cu trei faze de evoluţie, dintre care
prima, în acest stadiu al cercetărilor, se cunoaşte doar pe teritoriul României
(Traian-Dealul Viei, Baia-În Muchie etc.). Ca atare, propunem folosirea
termenului de orizont cronologic Precucuteni, în cadrul complexului cultural
Precucuteni-Ariuşd-Cucuteni / Tripolie, echivalent, în linii generale, cu faza
Tripolie A (din periodizarea Tatianei Passek).
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PRECUCUTENI – CULTURE OU HORIZON CRONOLOGIQUE ?
Résumé
Mots clé: Precucuteni, Cucuteni A, horizon cronologique, complexe
culturel Precucuteni-Ariuşd-Cucuteni / Tripolie.
Cet article a pour but de faire lʼencadrement du Precucuténi envisagé non
plus comme culture distincte mais comme horizon chronologique du complexe
culturel Précucuteni-Ariușd-Cucuteni / Tripolie. Ceci en raison de lʼévolution
liniaire du système de constructions des habitations, du travail de la céramique
(techniques de fabrication de la pâte, du brȗlage, formes et décors), ainsi que de
la plastique anthropomorphe et du rite funéraire existant entre Precucuteni et
Cucuteni A.
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Marin Rotaru, Laurenţiu Ursachi,
Cristian Onel, Mircea Oancă
Cuvinte-cheie: eneolitic, Stoicani-Aldeni, aşezare, artefacte, faună.
Introducere
Zona în care este situată aşezarea a fost semnalată, din punct de vedere
arheologic, prin cercetările de suprafaţă efectuate în anul 20061.
Situl este situat pe versantul sud-estic al Dealului Pârlitura, la aproximativ
500 m nord-est de satul Fruntişeni, comuna Fruntişeni, județul Vaslui (pl. 1).
Cercetările perieghetice desfăşurate în perioada 2006-2013 pe suprafaţa
aşezării au condus la colectarea unei mari cantităţi de material arheologic,
specific aspectului cultural Stoicani-Aldeni (ceramică, unelte, plastică şi
fragmente osteologice de animale)2.
Bogăţia materialului descoperit, accentuarea eroziunii şi alunecării
versantului, precum și lucrările agricole care ameninţau staţiunea cu distrugerea,
recomandau situl de la Fruntişeni-Fântâna Babei Ştefana pentru o cercetare
arheologică de salvare.
1
2

M. Rotaru, C. Onel, Fl. Varvara, I. Baciu, O aşezare a faciesului neo-eneolitic
Stoicani-Aldeni descoperită la Fruntişeni, judeţul Vaslui, în Elanul, 58, 2006, p. 1-4.
Materialul arheologic descoperit în timpul cercetărilor de suprafaţă şi al săpăturilor de
salvare se află la Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad.
https://biblioteca-digitala.ro
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Investigațiile s-au desfășurat în perioada 25 iulie - 7 august 2013. S-a
trasat o secţiune (S.1) cu lungime de 20 m şi lăţime de 2 m, orientată pe direcţia
est-vest (pl. II/1). Acestă orientare a fost impusă atât de perimetrul suprafeţei de
teren, cât şi de conturul general al aşezării, stabilit prin cercetările perieghetice
anterioare. Un alt factor ce a impus această alegere a fost dat de expoziţia
versantului (sud-estică) şi a pantei acestuia, secțiunea fiind dispusă aproape
transversal pe zona de înclinare a văii.
Din acest punct de vedere săpătura a intersectat, în aval, porţiunea
marginală a zonei de acumulare a resturilor menajere, iar în amonte, spre vest, a
fost surprinsă o locuinţă (pl. II/2).
La suprafaţă, profilul transversal al acumulării de resturi menajere
urmăreşte morfologia actuală a terenului, iar în adâncime, grosimea stratului
menajer creşte din aval către amonte, de la 0,35 m, la peste 1 m, în apropierea
locuinţei. În stadiul actual al cercetărilor putem presupune că procesul de
acumulare al resturilor menajere s-a realizat în afara locuinţei, care era
amplasată în zona plată a microreliefului iniţial, iar groapa de gunoi se afla, mai
jos, pe panta din apropierea aşezării. Din punct de vedere stratigrafic, s-a
constat prezenţa unui singur nivel de locuire eneolitic, aparţinând etapei a III-a a
aspectului cultural Stoicani-Aldeni.
Utilajul litic
Majoritatea artefactelor litice sunt realizate din silex de Prut, având culori
de la cenuşiu deschis, la negru, dar şi din silex de Nistru, de culoare brun
deschis. Uneltele de aici au dimensiuni mici şi mijlocii: lame întregi şi
fragmentare (pl. III/1, 2), gratoare (pl. III/3) etc.
Din categoria uneltelor din piatră dură, topoarele şlefuite (pl. III/4-5, 7),
şi topoarele-ciocan cu gaură de înmănuşare (pl. III/6) aveau un rol important în
viaţa comunităţii. Pentru confecţionarea acestor unelte s-au folosit roci
magmatice, dar şi roci locale de tipul gresiilor cuarţoase.
O ultimă categorie de unelte din piatră o constituie cele utilizate în forma
naturală sau cu minime modificări ale acestora, cum ar fi percutoarele. În
aceeaşi categorie intră râşniţele şi frecătoarele întrebuințate la măcinarea
cerealelor. S-au descoperit numeroase râşniţe fragmentare, dar şi una întreagă
(pl. II/2; V/5), confecţionate din gresie.
Utilajul de os şi corn
Acesta este mult mai puţin numeros decât cel de piatră, situaţia fiind
asemănătoare cu cea din alte aşezări Stoicani-Aldeni, în ciuda abundenţei
materiei prime. În această categorie se includ împungătoarele realizate din oase
sparte (pl. IV/1, 2), dăltiţele (pl. IV/3, 4) etc.
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Ceramica
Ca şi în alte aşezări Soicani-Aldeni, ceramica reprezintă categoria de
artefacte cea mai numeroasă. Fragmentele de vase sunt nelipsite din locuinţă sau
din groapa menajeră. Între acestrea menționăm câteva torți (pl. IV/5, 6), un
fragment de la buza unui vas decorat cu alveole (pl. IV/7) şi un fragment de vas
realizat dintr-o pastă de foarte bună calitate, de culoare cenuşie, cu un decor
deosebit realizat prin incizie (pl. IV/8).
În locuinţă au fost găsite două vase de dimensiuni mici, aproape întregi,
unul având corpul uşor bombat, fără decor (pl. V/1), iar celălalt este decorat cu
două benzi a câte două linii paralele şi orizontale, dispuse în partea superioară şi
inferioară a vasului (pl. V/2).
Din categoria vaselor miniaturale se remarcă o piesă foarte rară, cu
înălţimea de 4 cm, buza evazată, corpul bombat și fundul concav, prevăzut cu
11 picioruşe (pl. V/4). În aceeaşi categorie se înscrie un alt fund de vas cu trei
picioruşe (pl. V/3).

Plastica
În aşezarea de la Fruntişeni plastica este foarte bine reprezentată. Dacă în
cercetările de suprafaţă din anii anteriori au fost descoperite figurine
antropomorfe şi zoomorfe, în campania derulată în 2013 au fost identificate
numai reprezentări antropomorfe.
În ceea ce priveşte condiţiile de descoperire ale acestor piese, ca şi
caracterul lor în momentul abandonării, precizăm că toate sunt fragmentare,
ceea ce înseamnă că erau desacralizate3. În sprijinul acestei idei vine şi locul de
descoperire al acestor fragmente, ele aflându-se mai mult în groapa menajeră
sau în afara complexelor.
Pasta din care au fost confecţionate figurinele este de două tipuri. Unul
este de foarte bună calitate, iar al doilea conţine nisip şi pietricele, ceea ce face
ca pasta să fie poroasă şi mai puţin omogenă. Fragmentele provin în general de
la reprezentări antropomorfe feminine de dimensiuni mici şi mijlocii, redate în
poziţie verticală. Piciorul unei figurine este decorat cu linii incizate la partea
superioară, iar de la genunchi în jos decorul lipseşte, cele două zone fiind
separate de o linie circulară (pl. VI/1). Alte două fragmente au fesele bine
reliefate, în faţă fiind decorate cu două linii circulare (pl. VI/2) sau cu mici
incizii, dispuse de-a lungul liniei care uneşte picioarele (pl. VI/3). Au fost
descoperite şi reprezentări antropomorfe fragmentare bogat decorate cu incizii
circulare (pl. VI/4) sau benzi de linii (pl. VI/5).
3

D. Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, ed. I, BMA, III, Editura
„Constantin Matasă”, Piatra-Neamţ, 1997, p. 30.
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Cea mai interesantă piesă este reprezentată de o figurină plată,
fragmentară, descoperită în locuinţă (pl. VI/6). Aceasta are braţele redate în
poziție de orantă, la braţul stâng observându-se degetele de la mână. Faţa ovală
se continuă cu un gât lung, iar sânii sunt reprezentaţi prin două mici
proeminenţe. La mijloc se observă un model realizate prin două linii incizate,
orizontal, paralele între ele. La braţe, în dreptul cotului şi în partea inferioară a
corpului, au fost realizate patru perforaţii, care ne indică faptul că avem de-a
face cu o piesă rituală (pl. VI/6)4.
Materialul faunistic
Materialului faunistic provine mai ales dintr-o groapă menajeră. În urma
analizelor de laborator s-au identificat atât specii de animale domestice (Bos
taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus scrofa domesticus, Canis familiaris), cât și
sălbatice (Unio sp., Galus sp., Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Sus scrofa
ferus, Lepus europaeus, Meles meles). De asemenea, s-au mai descoperit un
fragment de înotătoare de pește și un fragment de carapace de broască țestoasă,
care deocamdată nu au fost atribuite unor specii.
Un număr considerabil de resturi osteologice poartă însemne ale acțiunii
antropice (urme de jupuire etc.), dar și urme lăsate de acțiuni ale unor animale
(rozătoare, carnivore). O parte din oase au fost prelucrate, fiind astfel
transformate în unelte. Aceste „amprente” lăsate ne ajută la reconstituirea și
înțelegerea condițiilor de trai din vremea respectivă (reconstituirea
paleoambientală, dietă, ocupații, economia comunității). Cercetările viitoare de
la Fruntișeni, alături de altele derulate în celelalte aşezări Stoicani-Aldeni de pe
teritoriul judeţului Vaslui5, vor aduce noi informaţii referitoare la viaţa
comunităţilor locale din eneolitic.

4
5

I.T. Dragomir, Eneoliticul din sud-estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni,
BiblArh, XLII, Editura Academiei, Bucureşti, 1983, p. 99.
Aşezarea de la Fruntişeni, alături de situl de la Trestiana, comuna Griviţa, sunt inedite
şi se adaugă celor 22 de stațiuni Stoicani-Aldeni din judeţul Vaslui; vezi, G. Coman,
Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Editura Litera,
Bucureşti, 1980, p. 36.
https://biblioteca-digitala.ro

Cercetările arheologice de salvare din situl Stoicani - Aldeni de la Fruntișeni

23

RESCUE RESEARCH TO THE ENEOLITHIC STOICANI - ALDENI SITE
FRUNTIŞENI - FÂNTÂNA BABEI ȘTEFANA (VASLUI COUNTY)
Abstract
Keywords: eneolithic, Stoicani-Aldeni, settlement, artefacts, fauna.
The eneolithical site Stoicani-Aldeni from Fruntişeni was identified in
2006, throughout surface diggings and it is located near the south slope of the
Pârlitura Hill, to approximately 500 m north-east of Fruntişeni village, Vaslui
County. Between 25th of July and the 7th of August 2013 the first excavations
were done and the first section S.1, was realized, having 20 m length and 2 m
width and being oriented on east-west direction. There were discovered
numerous pottery fragments, anthropomorphic statuettes, one of these being
exceptional having the arms in a praying position, tools made from stone and
bones. A house was revealed as well.

LIST OF ILLUSTRATIONS
Pl. I. Fruntișeni-Fântâna Babei Ștefana – orthophotomaps (1, 2).
Pl. II. Fruntișeni-Fântâna Babei Ștefana – images from the site (1, 2).
Pl. III. Fruntișeni-Fântâna Babei Ștefana – flint tools (1-3) and stone tools (4-7).
Pl. IV. Fruntișeni-Fântâna Babei Ștefana – bone tools (1-4) and pottery (5-8).
Pl. V. Fruntișeni-Fântâna Babei Ștefana – pottery (1-4) and a grinder (5).
Pl. VI. Fruntișeni-Fântâna Babei Ștefana – antopomorphic statuettes (1-6).
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Pl. I. Fruntișeni-Fântâna Babei Ștefana – ortofotoplanuri (1, 2)
https://biblioteca-digitala.ro
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Pl. II. Fruntișeni-Fântâna Babei Ștefana – imagini de săpătură (1, 2)
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Pl. III. Fruntișeni-Fântâna Babei Ștefana – unelte de silex (1-3) și piatră (4-7)
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Pl. IV. Fruntișeni-Fântâna Babei Ștefana – unelte de os (1-4) și ceramică (5-8)
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Pl. V. Fruntișeni-Fântâna Babei Ștefana – ceramică (1-4) și râşniţă (5)
https://biblioteca-digitala.ro
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Pl. VI. Fruntișeni-Fântâna Babei Ștefana – statuete antropomorfe (1-6)
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NOI DATE DESPRE SITURILE
TRIPOLYE BII / CI, CI ŞI CII
DIN REPUBLICA MOLDOVA
Stanislav Țerna, Sergiu Popovici,
Roman Zabolotnîi
Cuvinte-cheie: eneolitic, Republica Moldova, tripolian târziu, istoricul
cercetărilor, așezări, artefacte.
Cercetarea tripolianului târziu a reprezentat pentru mult timp „cartea de
vizită” a arheologiei neo-eneolitice din interfluviul Prut - Nistru1, înregistrând
succese remarcabile în a doua jumătate a secolului trecut și culminând cu
apariția unor lucrări de referință, extrem de importante pentru înțelegerea
fenomenului dezintegrării complexului Cucuteni-Tripolye. Însă din 1992, din
cauza binecunoscutelor schimbări de ordin politic, social și economic, urmate
de dispariția U.R.S.S. și proclamarea independenței Republicii Moldova, a
demarat lungul și anevoiosul proces de tranziție de la un sistem la altul, fiind
rupte relațiile economice existente și încercându-se stabilirea altor noi. Acest
proces s-a reflectat în mod negativ asupra cercetării arheologice din Republica
Moldova, reducându-se drastic numărul cercetărilor de teren. În același timp, a
continuat valorificarea și sintetizarea științifică a materialelor, obținute în
perioada sovietică, fiind publicate mai multe contribuții importante.
1

Sintagma „tripolianul târziu” corespunde aici termenului de „позднее Триполье”, utilizat
în literatura de specialitate din fosta URSS și, apoi, din Ucraina, Rusia și, parțial,
Republica Moldova.
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În ultimii ani cercetarea siturilor tripoliene târzii de pe teritoriul
Republicii Moldova cunoaște o nouă intensitate, manifestată atât prin unele
cercetări de teren noi, cât și prin introducerea în circuitul științific a mai multor
materiale importante. Studiul de față are un scop dublu: publicarea
descoperirilor de suprafață de pe mai multe așezări tripoliene târzii din nordul
Republicii Moldova și trecerea în revistă a stadiului actual al cercetărilor
siturilor Tripolye BII / CI, CI și CII dintre Prut și Nistru, cu privire specială
asupra descoperirilor de după anul 1992, multe dintre ele fiind publicate în
limba rusă și nu sunt totdeauna accesibile specialiștilor români.
Socola III2 (raionul Șoldănești)
Coordonate geografice: 47°54ʼ26.89ʼʼ N și 28°48ʼ37.57ʼʼ E (fig. 1/1). A
fost semnalată, independent, de către I. Manzura și I. Ursu în anul 2007, fiind
vizitată de către S. Țerna în 2012, prilej cu care au fost colectate materiale
cucuteniene3. Situl este amplasat la circa 500 m spre vest de centrul localității,
pe un promontoriu înalt (150-160 m altitudine) format de terasa înaltă a râului
Nistru (fig. 2/3), deasupra ansamblului rupestru, cunoscut drept Stânca Mătușii
Mărioara, ocupând parțial teritoriul unei plantații de viță-de-vie (fig. 2/1).
Versanții din est, sud și sud-vest sunt stâncoși și abrupți, ceea ce face ca singura
cale de acces pe teritoriul așezării să fie deschisă dinspre nord și nord-vest (fig.
2/2). Este posibil ca situl să fi fost fortificat din acea direcție – deocamdată, atât
observațiile făcute în teren, cât și consultarea datelor geospațiale (hărților
Google și Geoportal) nu au permis identificarea unor șanțuri sau altor resturi de
fortificare. Ceramica preistorică a fost colectată de pe o suprafață de circa 400 x
350 m, întreaga arie fiind arată până la o adâncime de 40-60 cm în cursul
2

3

Conform ultimului Repertoriu (V. Haheu, Repertoriul monumentelor arheologice din
raionul Șoldănești, Arhiva Arheologică a Muzeului Național de Arheologie și Istorie a
Moldovei, nr. inv. 38, Chișinău, 1993, p. 32), în împrejurimile satului Socola au fost
semnalate două stațiuni cu material arheologic: Socola I - Craina (sit pluristratificat cu
vestigii aparținând etapei Tripolye CII, culturii getice și culturii Cerneahov) și Socola
II (sit cu vestigii Tripolye CII) (vezi și Т.С. Пассек, Новые данные о
позднетрипольских поселениях на Днестре, în Известия МФ АН СССР, 5(25),
1955, p. 23; В.И. Маркевич, Памятники эпох неолита и энеолита, АКМ, 2,
Кишинев, 1973, p. 268). În aceste condiții, situl prezentat în acest studiu va fi
denumit Socola III (pe Stânca Mătușii Mărioara).
Materialele, colectate de către I. Ursu, au fost introduse deja în circuitul științific (S.
Bodean, I. Ursu, Socola – o stațiune pluristratificată a culturii Cucuteni-Tripolie din
bazinul Nistrului, în RevArh, SN, VIII (1-2), 2012, p. 113-117), fiind identificate și
caracterizate perioadele de evoluție cultural-cronologice ale sitului. Totuși, vom prezenta
aici materialele recuperate de către noi, pentru a completa și preciza descrierea făcută de
către colegi, mai ales în ceea ce privește ceramica tripoliană tardivă.
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plantării culturilor viticole. La suprafață au putut fi observate nu mai puțin de
trei aglomerări de resturi arheologice de la locuințe cu platformă – bucăți
masive de lut ars (unele dintre ele cu amprente de la structura din lemn), oase de
animale și ceramică. Suprafața fiecăreia dintre aceste aglomerări era de circa
40-60 m2. În consecință, depunerea antropică preistorică pare a fi puternic
deteriorată (poate chiar parțial distrusă) de activitățile agricole.
De pe aceste aglomerări, dar și de pe restul suprafeței sitului, în vara
anului 2012 a fost recuperată o colecție importantă de fragmente ceramice,
câteva zeci dintre acestea putand fi diagnosticate arheologic. Materialul aparține
mai multor perioade din evoluția culturii Cucuteni-Tripolye, reflectând
caracterul pluristratificat al stațiunii. În rândurile ce urmează vom prezenta
detaliat aceste descoperiri ceramice.

Ceramica Cucuteni A-B
Morfologic, au putut fi evidențiate doar străchinile, de următoarele tipuri:
– strachină tronconică de mari dimensiuni, cu decor pictat bicrom, roșu și
negru, aplicat pe ambele părți (fig. 3/1);
– strachină tronconică cu buza ușor evazată spre exterior și decor pictat bicrom,
negru și brun, aplicat pe ambele părți (fig. 3/3);
– strachină cu corpul ceva mai rotunjit, cu decor pictat bicrom, brun și negru,
aplicat pe ambele părți (fig. 3/4).
Celelalte fragmente reprezintă pereți de la vase cu pictură (fig. 3/5-8) sau
decor incizat (fig. 3/9, 10). Unul dintre vase era înzestrat cu o aplicație plastică
(buton, toartă ?), care nu s-a păstrat (fig. 3/2).
Menționăm că toate vasele pictate aveau un strat de angobă albicioasă,
peste care era aplicat decorul.
Analogii pentru ceramica respectivă găsim în așezările Cucuteni A-B
din bazinele Prutului și Nistrului, respectiv Rădulenii Vechi II4 și Polivanov
Yar, nivelul II5. O datare mai exactă în cadrul acestei etape este imposibilă,
din cauza caracterului fragmentar și redus al materialului, dar și din cauza
ponderii scăzute a cercetărilor din cadrul așezărilor Cucuteni A-B dintre
Prut și Nistru6.

V. Marchevici, Aşezarea culturii Cucuteni-Tripolie de la Rădulenii Vechi (II),
Republica Moldova, în MemAntiq, XIX, 1994, p. 127-140.
5
Т.А. Попова, Многослойное поселение Поливанов Яр. К эволюции трипольской
культуры в Среднем Поднестровье, Санкт-Петербург, 2003.
6
S. Bodean, I. Ursu, op. cit., în loc.cit., p. 115, 116.
4
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Ceramica Cucuteni B - Tripolye BII / CI
Este reprezentată prin câteva fragmente cu pictură neagră monocromă.
Printre forme se remarcă: strachină tronconică (decorul nu s-a păstrat) (fig.
3/12), vas cu corpul lărgit (fig. 3/13), vas cu gâtul scurt și buza evazată, puțin
îngroșată (fig. 3/15), vas cu corpul bombat sau globular (fig. 3/16).
Pictura de pe suprafața fragmentelor ceramice este reprezentată prin benzi
orizontale, formate din linii de diferite grosimi.
Datarea mai exactă a nivelului de locuire este imposibilă, iar ceramica poate
fi doar în sens foarte larg plasată în limitele fazei Cucuteni B - Tripolye BII / CI7.
Aceluiași nivel, judecând după pastă și angoba roșiatică, poate fi atribuit
și fragmentul din puntea unui vas-binoclu (fig. 3/14). Analogii pentru acest
fragment sunt cunoscute din mai multe așezări târzii din arealul culturii8.
Remarcăm faptul că în etapa Tripolye CII, vasele de tip binoclu dispar9, piesa
de la Socola neputând astfel aparține celui din urmă nivel cronologic.
Ceramica Tripolye CII
Toată ceramica din acest nivel face parte din categoria fină și este
reprezentată exclusiv prin fragmente de pereți de vase. O bună parte dintre
acestea sunt înzestrate cu torți masive, perforate orizontal (fig. 4/6-12). Pe două
dintre ele se observă urme de pictură roșie în formă de linie verticală, dispusă
sub sau lângă toartă (fig. 4/6, 7).
Câteva fragmente de pereți, fără torți, pot fi atribuite unor vase cu corpul
bitronconic (fig. 4/2) sau globular (fig. 4/1, 3). Majoritatea lor poartă decor
geometric format din benzi orizontale, verticale sau oblice, compuse din linii de
aceeași grosime, care se intersectează sub unghiuri diferite (fig. 4/2-4). Diferit
este decorul de pe un alt perete de vas, alcătuit dintr-o bandă de linii paralele de
aceeași grosime sub gât, sub aceasta se află o altă bandă similară oblică, de la
care ar porni o alta, în direcție opusă. Interspațiul dintre aceste benzi este
acoperit cu plasă oblică sau este gol, cu niște linii scurte văluroase
(serpentiforme ?) la mijloc (fig. 4/1). Remarcabil este fragmentul din peretele
subțire al unui vas globular (?) cu decor subțire incizat, compus din linii oblice
paralele, aranjate în benzi, care se intersectează (fig. 4/5).
Coroborate cu materialul recoltat de I. Ursu10, fragmentele ceramice
prezentate mai sus plasează așezarea în etapa Hordinești sau pre-Hordinești
В.И. Маркевич, Позднетрипольские племена Северной Молдавии, Кишинев,
1981, рис. 89.
8
И. Палагута, «Биноклевидные» изделия в культуре Триполье-Кукутень: опыт
исследования категории «культовых» предметов, în RevArh, III (1-2), 2007, рис. 8.
9
Ibidem, p. 131.
10
S. Bodean, I. Ursu, op. cit., în loc.cit., fig. 4/1, 3-9.
7
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(Chirileni). Asupra celei de-a doua posibilități indică fragmentul cu decor de tip
„plasă”, mai caracteristic pentru ceramica de tip Vîhvatinți sau Usatovo 11.
Încadrarea cronologică este susținută și de morfologia vaselor cu torți masive,
perforate orizontal, amplasate pe diametrul maxim al recipientelor, tipice pentru
Hordinești – pre-Hordinești.
Interesant este fragmentul cu decor geometric incizat. Vase cu decor
similar se întâlnesc destul de rar, dar regulat în siturile Hordinești, precum
Kasperovcy12. După T. Movșa, ceramica Hordinești cu decor geometric incizat
ar fi datorată unei interacțiuni cu populațiile stepice 13 de tip Nijneaya
Mihailovka, stratul inferior, sau Kuro-Araksk, ultimele fiind însă diferite din
punct de vedere tehnologic14.
Rezumând cele expuse mai sus, situl de la Socola este unul extrem de
interesant, fiind una dintre puținele așezări cu mai multe niveluri de locuire
succesive ale culturii Cucuteni-Tripolye dintre Prut și Nistru15. Din păcate,
depunerea antropică a fost puternic afectată de lucrările agricole, în special în
extremitatea sud-estică a promontoriului, însă – cu toate acestea – ar putea fi
binevenită realizarea unor sondaje stratigrafice pe diferite segmente ale sitului.
Zahorna (raionul Șoldănești)
Coordonate geografice: 47°48ʼ0.15ʼʼ N și 28°31ʼ11.63ʼʼ E (fig. 1/2).
Situl este situat în partea sudică a comunei Cotiujenii Mari, la cca 1,4 km de
extremitatea vestică a localității Zahorna, comuna Dobrușa, raionul Șoldănești
(fig. 5/1). Acesta este amplasat în partea superioară a unui promontoriu înalt
(fig. 5/2, 3) și ocupă o suprafață de circa 350 x 400 m. La marginea nordică a
promontoriului izvorăște un pârâu care se revarsă în Râul Răut. Așezarea a fost
descoperită în 2013 de către S. Popovici, cu ocazia unor cercetări perieghetice.
Suprafața sitului este parțial afectată de lucrările agricole.
De aici au fost colectate fragmente ceramice și un artefact miniatural de
lut, de asemenea fragmentar.

В.А. Дергачев, Памятники позднего Триполья, Кишинев, 1980, рис. 28, 29; I.
Manzura, Manifestări culturale în perioada de tranziţie, în TD, XV, 1-2, 1994, p. 103-119.
12
Т.Г. Мовша, Пізньотрипільське житло-майстерня в с. Цвіклівці, în Археологія,
XXIII, 1970, p. 138, 139; И.В. Манзура, К вопросу о распространении
гординештских культурных элементов в Северном Причерноморье, în
Археологические исследования молодых ученых Молдавии, Кишинев, 1990, p. 27,
28, рис. 3/1-6, 9.
13
Т.Г. Мовша, op. cit., în loc.cit.
14
И.В. Манзура, op. cit., în loc. cit., p. 30.
15
S. Bodean, Așezări pluristratificate ale culturii Cucuteni-Tripolie din spațiul prutonistrean, în Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor,
Chișinău, 2012, p. 6, 7.
11
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Din punctul de vedere al compoziției pastei, toată ceramica aparține
categoriei fine. Morfologico-stilistic, putem evidenția următoarele forme, unele
dintre ele fiind ornamentate:
– strachină tronconică cu buza puțin evazată și urme de decor, aplicat cu roșu
pe interior, în formă de benzi oblice, compuse din linii subțiri, dispuse
paralel (fig. 6/1);
– strachină tronconică cu buza rotunjită, puțin îngroșată și îndreptată spre
interior, cu decor pictat cu negru pe ambele suprafețe; pe exterior decorul
prezintă o combinație din „picături” sub buză, linie groasă orizontală ceva
mai jos de acestea, de la care pornesc mai multe semicercuri concentrice; pe
interior, mai jos de buză, este aplicată o bandă groasă (fig. 6/2);
– vas cu corpul bombat și gâtul drept (fig. 6/9);
– buze de la vase de diverse tipuri, toate evazate, cu profil diferit (fig. 6/3-7);
– pereți de la vase cu corpul sferic (fig. 6/8) sau bitronconic (?) (fig. 6/10-12); o
parte dintre aceste fragmente au decor monocrom, negru (fig. 6/10-12).
Materialul de pe sit este prea fragmentar pentru a permite o datare exactă,
însă elementele stilistice îl plasează, foarte general, în limitele fazei Cucuteni B Tripolye BII / CI16.
Interesant este fragmentul unui artefact miniatural de lut, care poate fi
reconstruit drept un model de sanie (fig. 6/13). Dimensiuni acestuia sunt:
lungimea – 71 mm, lățimea – 62 mm, înălțimea – 25 mm. Aceste modele au
reprezentat până acum obiectul mai multor studii17, printre care se remarcă
contribuția V. Balabina18. Facând o comparație dintre modelele tripoliene de sănii
și săniile din izvoarele etnografice, cercetătoarea moscovită a elaborat un sistem
terminologic descriptiv pentru caracterizarea aspectului exterior si părților
componente ale acestor miniaturi din arealul culturii Cucuteni-Tripolye. Vom
utiliza și noi acest sistem, adaptându-l din limba rusă, în descrierea acestei piese.
Astfel, după V. Balabina, săniile posedă elementele principale
constructive ale unui car primitiv (coșul, draghina, uneori proțapul),
diferențiindu-se de acesta prin prezența unor picioare și tălpi în locul roților (fig.
В.И. Маркевич, Позднетрипольские племена Северной Молдавии, рис. 89.
В.П. Кравец, Глиняные модели саней и челна в собраниях Львовского
Исторического музея, în КСИИМК, XXXIX, 1951; С.А. Гусев, К вопросу о
транспортных средствах трипольской культуры, în СА, 1, 1988; Н.Б. Бурдо,
Керамічні моделі саней Трипільської культури, în Український керамологічний
журнал, 1, 2003; М. Глушко, Гужовий полозний транспорт населення України
доби енеоліту: реконструкція ходової частини і кузова, în Вісник Інституту
археології, 2, 2007.
18
В.И. Балабина, Глиняные модели саней культуры Кукутень-Триполье и тема
пути, în Памятники археологии и древнего искусства Евразии, 2004.
16

17
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7/3)19. Dintre aceste elemente, ne interesează mai mult, având în vedere
fragmentarea piesei de la Zahorna, tălpile. În partea din față, tălpile modelelor
tripoliene de sănii sunt, în general, rotunjite, evidențiate și îndoite în sus (fig.
7/2), pe când în cea din spate, ele sunt mai scurte, drepte și nu depășesc limitele
coșului20. Astfel apare și talpa de pe modelul de la Zahorna, care ne face să
credem că fragmentul păstrat reprezintă partea dorsală din dreapta a piesei.
Coșul era unul rotunjit și putea să aibă un profil semioval sau semicircular21.
După V. Balabina, în arealul culturii sunt cunoscute în jur de 30 de
modele de sănii22, la care putem adăuga câteva descoperiri din ultimii ani23.
Majoritatea pieselor de acest tip sunt răspândite în bazinele râurilor Nipru și
Bug (fig. 7/1), modelul descoperit la Zahorna fiind primul cunoscut autorilor
pe teritoriul Republicii Moldova. Credem că distribuția modelelor de sănii
reflectă un fenomen mai amplu, manifestat și prin răspândirea specifică a unor
asemenea categorii de inventar, precum plastica „realistă”24 sau modelele de
locuințe25, care sunt concentrate în arealul estic al culturii, în etapele Tripolye
BII / CI, CI și CII, pe când asemenea obiecte miniaturale, precum
reprezentările de ambarcațiuni26, sunt răspândite mai ales în arealul vestic.
Această distribuție a mai multor categorii de artefacte nu pare a fi deloc
întâmplătoare și reflectă unele diferențe semnificative dintre siturile CucuteniTripolye de la est și vest de bazinul Nistrului, diferențe care s-au conturat încă
la începutul etapei mijlocii de evoluție a acestui complex cultural27. Or, în
bazinul Bugului au apărut binecunoscutele așezări-gigant 28, de unde provin
Ibidem, p. 182, рис. 1/1.
Ibidem, p. 194-195.
21
Ibidem, p. 197-199.
22
Ibidem, p. 188.
23
Н.Б. Бурдо, op. cit., în loc. cit., рис. 2-5; В.А. Круц, А.Г. Корвин-Пиотровский, Ф.
Менотти, С.Н. Рыжов, Д.К. Черновол, В.В. Чабанюк, Трипольское поселениегигант Тальянки. Исследования 2008 г., Киев, 2008, рис. 40/7, 8.
24
Н.Б. Бурдо, Реалистическая пластика культурного комплекса ТрипольеКукутень. Систематизация, типология, интерпретация, Saarbrücken, 2013.
25
S. Gusev, Hausmodelle der Tripolje-Kultur, în PZ, 70, 1995, p. 175-189; C.-M. Mantu
Lazarovici, Sanctuarele Precucuteni-Cucuteni, în ArhMold, XXV, 2002, fig. 26.
26
D. Monah, Modele de ambarcațiuni din culturile Precucuteni și Cucuteni, în V.
Spinei, C.-M. Lazarovici, D. Monah (eds.), Scripta Praehistorica. Miscellanea in
honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmbovița oblata, Honoraria, I,
Editura Trinitas, Iași, 2005; C. Iconomu, O nouă machetă de ambarcațiune
descoperită în așezarea cucuteniană de la Pocreaca-Iași, în ArhMold, XXIX, 2006.
27
Е.В. Цвек, Восточнотрипольская культура и ее место в энеолите Европы, în
Перший всесвитній конгресс „Трипільська цивілізация”, Kiev, 2004, p. 61-63.
28
М.Ю. Видейко, Комплексное изучение крупных поселений трипольской
культуры: 1971-2011, în SP, 2, 2012; vezi și D. Monah, A ghost is haunting Europe:
19
20
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majoritatea modelelor de sănii. Indiscutabil, apariția unor situri organizate la
un asemenea nivel trebuia să fie rezultatul adoptării unor strategii deosebit de
complexe în domeniul organizării și interacțiunii sociale, subzistenței,
transportului, gestiunii resurselor. Aceste strategii nu puteau să nu se reflecte
în cultura materială a comunităților umane, inclusiv în acel segment, care era
legat de unele manifestări spiritual-identitare, generând noi tipuri de obiecte
sau noi valențe ale unor tipuri tradiționale de obiecte.
Mîndîc (raionul Drochia)
Coordonate geografice: 48°07ʼ46.94ʼʼ N și 27°47ʼ29.76ʼʼ E (fig. 1/3).
Situl este cunoscut sub denumirea Drochia - Sat X. Acesta este amplasat la
hotarul dintre satele Drochia și Mîndîc pe o pantă lină a malului drept al Râului
Cubolta. A fost descoperit de către I. Cereteu în anul 199229. Suprafața sitului
este afectată de lucrările agricole. Începând cu vara anului 2006, stațiunea a fost
de mai multe ori vizitată de R. Zabolotnîi, care a colectat un bogat material
arheologic de la suprafaţă (fragmente ceramice, piese de lut, piatră și silex).
Suprafaţa aproximativă a monumentului este de circa 20500 m2, aşezarea
ocupând vârful şi versantul unui deal (promontoriu ?), mărginit dinspre nord de
apele unui lac de acumulare (al unei gospodării piscicole) şi de un pârău fără
nume, dinspre est de valea Râului Cubolta, iar dinspre vest de un drum de
pământ care uneşte satele Mîndîc şi Drochia. Aproape jumătate din suprafaţa
aşezării (zona nordică şi nord-estică) a fost distrusă de extragerea lutului şi
deplasarea solului pentru construcţia iazului. Restul perimetrului aşezării este
supus arăturii anuale, la suprafaţa solului fiind vizibile resturile câtorva locuințe,
în formă de aglomerări de chirpici şi inventar arheologic. Pe lângă aceasta, în
profilul surpăturii provocate de extragerea lutului se observă atât contururile
unor gropi, cât şi rămăşiţele deteriorate ale unor platforme de lut ars.
Ceramica
Sunt prezente fragmente care aparțin ambelor categorii, din punctul de
vedere al compoziției pastei, respectiv fină și grosieră.
Ceramica fină
În cadrul acestei categorii pot fi evidențiate următoarele forme:

29

the Neolithic proto-cities, în Tripolian settlements-giants. The international
symposium materials, Kiev, 2003; M. Yu. Videiko, Contours and contents of the
ghost: Trypillia culture proto-cities, în MemAntiq, XXIV, 2007.
I. Cereteu, Repertoriul monumentelor arheologice din raionul Drochia, Republica
Moldova, Arhiva Arheologică a Muzeului Național de Arheologie și Istorie a
Moldovei, nr. inv. 18, Chișinău, 1993, p. 8.
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– străchini conice cu deschidere mai mică sau mai mare (fig. 10/1, 2, 5-7), cu
buza rotunjită sau dreaptă în profil; în majoritatea cazurilor sunt pictate pe
interior sau, într-un singur caz, pe ambele părți; decorul constă în combinații
de diverse motive: benzi groase orizontale și oblice, unele sub buza vaselor,
benzi liniare ondulate, semicirculare, diagonale, triunghiuri sub buză,
îndreptate cu vârful în jos, elipse și semielipse;
– străchini semisferice (fig. 10/3, 4), pictate pe exterior, cu decor eliptic sau
metopic, separat de benzi simple și liniare;
– vase bitronconice cu buza evazată (fig. 10/8, 9, 11), pictată pe ambele părți;
decorul este compus din semicercuri îndreptate în jos, benzi liniare
orizontale sau semisferice, aplicate cu negru peste cadrul roșiatic al vasului;
– amfore (fig. 11/1, 3-6) sau amforete (fig. 11/2) cu mânere perforate orizontal,
amplasate, probabil, pe diametrul maxim sau în zona umerilor; decorul este
alcătuit din benzi groase ondulate sau liniare, tangențiale și concentrice; pe
fragmentul amforetei mânerul subțire este inclus în cercuri concentrice; pe
fragmentul unei amfore (fig. 11/3) benzile liniare oblice se intersectează sub
mâner, formând un segment cu decor de tip plasă oblică;
– fragmentul unui vas de tip binoclu cu cupa conică (fig. 10/12);
– fragment de cupă, cu buza ușor evazată și decor liniar pe ambele suprafețe
(fig. 10/10);
– fragmentul unui recipient cu buza ingroșată (fig. 10/13);
– pereți de vase, unele ușor sferice, cu decor metopic, eliptic, liniar, aplicat cu
negru peste fondul brun sau roșiatic (fig. 9/1-15; fig. 11/7-10, 13, 14); pe
două fragmente (fig. 9/9, 12) sunt prezente urme de decor liniar, aplicat cu
culoare roșie; interesant este fragmentul unui perete de vas cu profilul
complex și decor vegetal (fig. 11/7);
– artefact ceramic de tip necunoscut, fragmentar (fig. 9/16), provenit de pe
suprafața sitului, funcționalitatea acestuia fiind incertă; este realizat din lut
fin, suprafața sa este netezită și acoperită cu angobă de culoare gălbuiroșiatică; pe ambele părți sunt prezente urme de pictură aplicată cu vopsea
neagră; decorul este unul tipic pentru ceramica din așezare, fiind reprezentat
din benzi liniare tangențiale sau concentrice; diametrul reconstruit al
deschiderii trebuia să fie de cel puțin 20 cm; în profil se observă o cavitate
rotunjită, care trece prin interior; pe una dintre părți, în ruptură, se vede o
amprentă de la țesătură, lată de 1 cm, care trece longitudinal peste toată
ruptura; după toate probabilitățile, fragmentul reprezintă „buza” unui
recipient special sau a unui element interior constructiv al locuinței, însă
analogii directe pentru acesta nu cunoaștem, iar lipsa unui context ne
împiedică să ne pronunțăm cu privire la funcționalitatea sa.
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Ceramica grosieră (fig. 12/1-5)
Se remarcă prin prezența abundentă a cochiliilor pisate în compoziție.
Dintre forme, putem numi două fragmente de la vase de tip crater (fig. 12/ 1, 2).
Decorul este compus din incizii, striuri verticale sau neregulate, benzi ondulate
liniare incizate, de tip „pieptene”, impresiuni mici rectangulare.
Particularitățile morfologico-stilistice ale ceramicii, având în vedere
fragmentarea materialului, ne permit atribuirea preliminară a așezării siturilor de
tip Vărvăreuca VIII30, cu analogii în ceramica stațiunii eponime31.
Piesă de lut ars
Este vorba despre fragmentul unei greutăți de lut conice, cu diametrul
exterior de 30 mm și diametrul orificiului 9 mm (fig. 12/6).
Piese de silex
Au fost colectate șapte piese de silex, respectiv trei gratoare pe lame (fig.
14/1, 2, 5), un racloar (fig. 14/6), două lame subțiri (fig. 14/3, 4) și vârful unei
săgeți (fig. 14/7). Silexul este de mai multe tipuri: brun închis, cenușiu închis și
gri deschis, albicios.
Piese de piatră
Au fost recuperate următoarele piese de piatră:
– fragmentul unui topor de șist, cu urme de ardere; dimensiunile sale sunt
următoarele: înălțimea – 53 mm, lățimea maximă – 60 mm, grosimea
maximă – 24 mm (fig. 12/8);
– un percutor cu următoarele dimensiuni: înălțimea – 63 mm, grosimea
maximă – 68 mm (fig. 14/9);
– fragmentul unei râșnițe cu suprafața activă concavă, marginea înaltă, groasă
și fundul ușor concav; dimensiunile sale sunt următoarele: înălțimea – 192
mm, lățimea maximă – 142 mm, grosimea maximă – 74 mm (fig. 14/8).
Plastica
Este reprezentată prin două statuete fragmentare, respectiv:
– partea inferioară, de formă conică, a unei statuete cu picior unic; este
modelată din lut cu amestec de nisip fin, arsă oxidant, de culoare roșiatică;
pe suprafața piesei se observă urme de angobă gălbuie; dimensiunile acesteia
sunt următoarele: înălțimea – 45 mm, lățimea maximă – 18,4 mm, grosimea
maximă – 18,3 mm (fig. 12/7);
30

31

В.И. Маркевич, Позднетрипольские племена Северной Молдавии, рис. 89.
Ibidem, p. 22-26; L. Stratulat (coord.), Cucuteni. Magia ceramicii, Iași, 2009, nr. 111, 112.
https://biblioteca-digitala.ro

Noi date despre siturile Tripolye BII / CI, CI și CII din Republica Moldova

41

– partea superioară a unei statuete de dimensiuni mari, de formă trapezoidală
(fig. 13/1); este modelată din lut cu amestec de nisip fin, arsă oxidant, de
culoare roșiatică; capul este rupt; brațele, ușor asimetrice, sunt reprezentate
prin niște amorse orizontale, aplatizate în partea superioară; alte două
proeminențe trapezoidale sunt amplasate lateral, sub amorse; pe corp sunt
redați, în relief, sânii; în ruptura de la mijlocul piesei se observă o cavitate
rectangulară, orientată pe axul lung al acesteia, care ajunge aproximativ până
la nivelul sânilor; în această cavitate, ai cărei pereți au fost neteziți pe
interior, după modelare, au fost înglobate, la mijloc, două bucăți mici de lut;
dimensiunile piesei sunt următoarele: înălțimea – 77 mm, lățimea maximă –
76,8 mm, grosimea maximă – 29 mm.
Prima statuetă de la Mîndîc aparține tipului pieselor cu picior unic, bine
cunoscut în literatura de specialitate și prezent în mai multe situri de tip Tripolye
BII / CI32. A doua piesă este însă mai specială. Cavitatea rectangulară din
interiorul acesteia, se pare, a fost lăsată de un suport din lemn sau os, utilizat în
procesul de modelare a figurinei, apoi suportul a fost extras și în cavitatea formată
au fost înglobate cel puțin două bucăți de lut, după care s-a produs arderea.
Modelarea figurinelor pe ax din lemn, care asigura fixarea, a fost deja semnalată
de către cercetători33. În ceea ce privește înglobarea intenționată a unor bucăți sau
chiar bile de lut în diferite cavități din interiorul figurinelor, observații importante
au fost făcute de A. Pogozheva (Kusurgasheva), care a atras atenția asupra a două
statuete de la Ruseștii Noi I, înzestrate cu cavități ovale în interiorul abdomenului,
în care erau plasate două și respectiv una bucăți ovoidale de lut, modelate și
uscate separat (fig. 13/2)34. Ulterior, situații similare au fost întâlnite la câteva
piese descoperite la Alexandrovka, Luka Vrublevetskaya, în cultura Precucuteni,
și respectiv Koszyłowce, în faza Cucuteni B. O statuetă din faza Cucuteni A, cu
25 de biluțe de lut ars, aflate în cavitatea abdominală, a fost descoperită la Poduri
(fig. 13/3)35. Recent, un proiect de investigare a mai multor piese arheologice prin
metoda tomografiei cu raze X36, a permis identificarea unei pietricele, înglobate în
pasta unei statuete din faza Cucuteni A de la Ruginoasa, în zona toracelui. După
A. Pogozheva, plasarea bucăților de lut în abdomenul statuetelor ar avea conotații
А.П. Погожева, Антропоморфная пластика Триполья, Новосибирск, 1983, p. 82-85.
D. Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, ed. a II-a, BMA,
XXVII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamț, 2012, p. 79.
34
А.П. Кусургашева, Антропоморфная пластика из поселения Новые Русешты I,
în КСИА АН СССР, 123, 1970, рис. 16/4.
35
D. Monah, Gh. Dumitroaia, F. Monah, C. Preoteasa, R. Munteanu, D. Nicola, PoduriDealul Ghindaru. O Troie în Subcarpații Moldovei, BMA, XIII, Editura „Constantin
Matasă”, Piatra-Neamț, 2003, nr. 204.
36
C. Pavel, C. Suciu, Fl. Constantin, R. Bugoi, X-ray computed tomography
investigations of Cucuteni ceramic statuettes, în DocPraeh, XL, 2013, fig. 8.
32
33
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magico-religioase, reprezentând embrionul – sămânța vieții37. Astfel, piesa de la
Mîndîc vine să completeze șirul de descoperiri de acest fel, încă puțin numeroase.
Balinții Noi III (raionul Soroca)
Coordonate geografice: 48°19ʼ10.54ʼʼ N și 27°59ʼ11.04ʼʼ E (fig. 1/4).
Situl a fost descoperit de către colaboratorii expediției Rudi-Maetonium în
199938, prilej cu care au fost colectate câteva artefacte. Acesta este situat pe
extremitatea nord-vestică a unui promontoriu trapezoidal înalt (190-200 m
altitudine), ce domină malul drept al Nistrului, la o distanță de aproximativ 1,8
km nord-vest de satul Balinții Noi (fig. 15/1). Stațiunea este afectată în prezent
de lucrările agricole.
Din ceramica recuperată de pe suprafața sitului, menționăm două funduri
de la vase cu corp tronconic (fig. 15/4, 5) și doi pereți cu decor pictat (fig. 15/2,
3). Din păcate, ambele fragmente pictate sunt prea mici și nesemnificative
pentru a permite o datare mai exactă a așezării; benzile oblice, compuse din linii
groase cu trei linii mai subțiri la mijloc, aplicate cu vopsea neagră, sau liniile
oblice brune, interspațiul pictat cu benzi alcătuite din linii subțiri de culoare
roșie, își găsesc analogii în așezările de tip Brânzeni și Vîhvatinți39 din
tripolianul tardiv.
Artefactele găsite pe suprafața așezării sunt reprezentate de:
– fragmentul unui topor-ciocan masiv, cu gaură de înmănușare (fig. 15/7);
dimensiunile părții păstrate sunt următoarele: lungimea – 96 mm, lățimea –
30 mm, grosimea – 42 mm, diametrul găurii – 22 mm;
– un topor de silex (fig. 15/8) cu dimensiunile: lungimea – 124 mm, lățimea (la
tăiș) – 46 mm, grosimea – 32 mm;
– o statuetă antropomorfă de lut40, ale cărei dimensiuni sunt următoarele:
înălțimea – 152 mm, lățimea maximală – 48 mm; piesa este aproape
întreagă, fiind parțial deteriorată doar la partea superioară a capului, care era
inițial discoidal și prevăzut cu cel puțin două perforații laterale; gâtul este
scurt, masiv; brațele sunt scurte, orizontale, de tip amorse; pe mijloc, piesa
are două proeminențe laterale perforate; piciorul este unic, de tip suport, cu
partea de jos plată, discoidală, fesele fiind redate plastic și despărțite printr-o
linie verticală incizată.
А.П. Погожева, op. cit., p. 120.
Îi mulțumim și pe această cale lui D. Topal pentru informațiile despre sit și
desenele pieselor.
39
В.И. Маркевич, Позднетрипольские племена Северной Молдавии, рис. 89.
40
Din păcate, statueta ne este cunoscută doar dintr-o fotografie a părții posterioare (în
baza căreia a fost realizat desenul), piesa fiind ulterior pierdută.

37

38
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Morfologic, statueta aparține tipului e2 după A.P. Pogozheva, care include
piesele pe suport „în formă de coloană”41, destul de rare, uneori pictate, de pe
situri Tripolye BI / BII, BII / CI, CI / CII, sau grupei KIII / A2 după D. Monah,
cunoscută începând cu faza Cucuteni A42. În interfluviul pruto-nistrean, una dintre
cele mai timpurii piese pe suport este statueta din așezarea Cucuteni A-B de la
Butuceni43. În perioada târzie, numărul figurinelor de acest tip crește, ele fiind
găsite în situri Cucuteni B - Tripolye BII / CI, precum Brânzeni VIII44 și TrincaLa Șanț45. Statuete pe suport ușor cilindric cu baza discoidală mai sunt cunoscute
în situri din aceeași perioadă de pe teritoriul României46 sau Ucrainei47.
Remarcăm, că statueta de la Balinții Noi ar reprezenta una dintre cele mai târzii
piese de acest tip dintre Carpați și Nistru, figurinelor de tip Brînzeni-Vîhvatinți
fiindu-le caracteristice alte trăsături morfologico-iconografice48.
Lopatna (raionul Orhei)
Coordonate geografice: 47°30ʼ31.72ʼʼ N și 29°2ʼ19.38ʼʼ E (fig. 1/5).
Situl este situat la circa 1 km nord-vest de extremitatea nordică a localității
Lopatna, comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei. Acesta este amplasat pe prima
terasă calcaroasă a Nistrului, cu o altitudine relativă de aproximativ 15-20 m și
altitudine absolută de 38 m (fig. 16/1-3). A fost descoperit în anul 2007 de către
V. Burlacu cu ocazia unor cercetări de suprafață în zonă, în ruptura malului
fiind descoperite fragmente ceramice și resturi de lipitură. Suprafața sitului este
parțial împădurită.
De aici a fost colectat exclusiv material ceramic, toate fragmentele
aparținând unor vase din categoria fină.
Pot fi evidențiate următoarele forme, majoritatea fiind ornamentate cu
decor pictat:
– strachină semisferică cu decor pe ambele părți (diametrul – 18 cm); pe exterior
piesa poartă urmele unui decor metopic, format din benzi de trei linii cu linia
mediană mai subțire; sub buză este trasată o linie orizontală, iar cu roșu au fost
aplicate linii verticale; pe interior, decorul este alcătuit dintr-un șir de semiove,
„Statuetten mit säulenartig geformtem Unterkörper” – A. Pogoševa, Die Statuetten
der Tripolje-Kultur, în BAVA, 7, 1985, p. 99, tab. 2.
42
D. Monah, op. cit., p. 94, 95.
43
Н.М. Виноградова, В.С. Бейлекчи, П.П. Бырня, Раскопки трипольского
поселения в Старом Орхее, în АИМ в 1972, 1974, рис. 3/7.
44
V. Sorochin, Plastica antropomorfă din așezarea cucuteniană de la Brânzeni VIII,
jud. Edineț, în MemAntiq, XXII, 2001, fig. 2/11, 3/3, 4/7, 9/1, 10/1.
45
Material inedit.
46
D. Monah, op. cit., p. 137, fig. 166, 167, 169.
47
A. Pogoševa, op. cit., nr. 658, 691, 698, 749, 855-859.
48
В.А. Дергачев, Памятники позднего Триполья, рис. 28, 30.
41
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îndreptate de la buză în jos, de la care pornește o bandă oblică, formată din trei
linii cu mediana mai îngustă (parte a unei metope ?) și o linie roșie mai groasă,
însoțită de una neagră subțire, ambele verticale (fig. 17/1);
– strachină tronconică (?) cu decor bicrom pe interior, din care s-au păstrat
două benzi, una compusă din linii drepte negre cu interspațiul umplut cu
roșu, iar alta din trei linii, cea din mijloc fiind dreaptă, iar celelalte două fiind
vălurite (fig. 17/5);
– recipient cu corpul ușor bombat și gâtul evazat, în formă de pâlnie (fig. 17/2);
poartă urmele unui decor cvasi-metopic pe gât, compus din linii verticale și
oblice; pe corp sunt prezente două linii orizontale, interspațiul dintre care
parțial este umplut printr-un șir de linii dispuse în formă de „X”, de la care
pornește o bandă oblică;
– pereți de la vase cu decor bicrom în formă de linii drepte, dispuse orizontal,
vertical sau oblic (fig. 17/3, 4, 8) și peretele unui vas cu decor în formă de
„raze” multiple, redate prin linii de aceeași grosime, care se „desfac” spre
partea de jos a piesei (fig. 17/7);
– fundul unui vas cu amprente de țesătură pe fund (fig. 17/6).
Morfologia și stilistica vaselor își găsesc cele mai apropiate analogii în
siturile de tip Vîhvatinți, printre care am putea numi, în afară de necropola
eponimă49, așezările de la Bolohani I50 sau Cunicea-Prișanskaia Gora51, dar și
alte stațiuni din zonă52.
Șoldănești (raionul Șoldănești)
În muzeul liceului teoretic „Alexei Mateevici” din orașul Șoldănești (fig.
1/6) se află o colecție de ceramică tripoliană tardivă, recuperată încă din
perioada sovietică dintr-o locație necunoscută de pe teritoriul orașului și adusă
ulterior în incinta muzeului. Materialele, reprezentând mai multe fragmente din
vase de categoria fină, au fost semnalate de către colaboratorii Agenției
Naționale Arheologice în timpul unei vizite de documentare efectuate în
primăvara anului 2014.
Materialul ceramic nu este unul numeros. Pot fi distinse doar câteva tipuri
morfologico-stilistice:
Idem, Выхватинский могильник, Кишинев, 1978.
В.М. Бикбаев, Исследования на поселении Бологаны I, în АИМ в 1985, 1990, p. 23-33.
51
Д.А. Топал, С.В. Церна, Позднетрипольский могильник и поселения у с. Кунича
(Флорештский р-н, Республика Молдова), în SP, 2, 2010, рис. 4; S. Popovici, I.
Ceban, Rezultatele cercetărilor arheologice din situl Tripolie CII de la Cunicea
Prișanskaia Gora, în ArhMold, 2014, XXXVII.
52
Vezi I. Manzura, op. cit., în loc. cit.

49
50
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– strachină tronconică cu decor pe ambele părți (fig. 17/9), ornamentată pe
interior cu benzi liniare arcuite, lăsate în jos sub buză și benzi ușor arcuite,
aproape orizontale, pe corp, iar pe exterior cu o linie neagră sub buză și o
bandă liniară ușor arcuită în partea de jos a corpului, interspațiul dintre
acestea fiind umplut cu linii oblice, tangențiale; notăm prezența unui „disc”
pictat pe exteriorul fragmentului, sub locul de intersectare a benzilor arcuite
de sub buza vasului;
– strachină semisferică (?) cu decor pe ambele părți (fig. 17/11), format din
benzi liniare dispuse vertical și oblic, care se intersectează; decorul este
aplicat peste o angobă roșiatică;
– fragment de la strachină (?) bitronconică sau semisferică, cu decor pe partea
exterioară (fig. 17/10), format din benzi liniare arcuite sau geometrice;
– fragmente de la pereții unor recipienți cu decor metopic aplicat peste angoba
roșiatică (fig. 17/12), sau ornament din benzi liniare (fig. 17/15),
Tangentenkreisband (?) (fig. 17/14), pe unul dintre fragmente fiind prezent
și un „disc” pictat (fig. 17/13).
Pe teritoriul orașului sunt cunoscute mai multe situri ale culturii
Cucuteni-Tripolye: Șoldănești III, IV, V, VIII, IX, X și XI53, nici unul nefiind
cercetat prin săpături (materiale mai consistente au fost recuperate doar de pe
suprafața așezării Șoldănești V54). Toate așezările aparțin tripolianului tardiv,
cea de la Șoldănești V având o datare mai exactă, în etapa Vîhvatinți. Ceramica
din muzeul liceului este însă ceva mai timpurie, găsindu-și paralele mai
apropiate în inventarul siturilor de tip Brînzeni IV55 și Petreni56. Decorul de pe
materialul ceramic din Șoldănești prezintă unele afinități și cu cel al sitului de la
Mîndîc, prezentat de către noi în prezentul articol, putând fi provizoriu datat cu
etapa Cucuteni BII - Tripolye BII / CI. Astfel, materialele pot proveni de pe una
dintre următoarele stațiuni: Șoldănești II, III, IV, VI, VII (celelalte fiind datate
în etapa Tripolye CII) sau de pe un sit inedit.
В.И. Маркевич, Археологические памятники в бассейне нижнего течения реки
Черна, în Известия МФ АН СССР, 5(25), 1955; Idem, Памятники эпох неолита
и энеолита, nr. 280-286; V. Haheu, op. cit., p. 27-30; S. Tabuncic, Șoldănești.
Localitate străveche din Valea Ciornei, Chișinău, 1994, p. 26-28.
54
В.И. Маркевич, Памятники эпох неолита и энеолита, рис. 2.
55
Așezarea eponimă, vezi В.И. Маркевич, Позднетрипольские племена Северной
Молдавии, рис. 6, 7.
56
Așezarea eponimă, așezările Glavan I și Soroca-Iaz, vezi Е.К. Черныш, Трипольское
поселение Сороки-Озеро, în КСИА АН СССР, 123, 1970, p. 77-83; В.И.
Маркевич, Позднетрипольские племена Северной Молдавии, рис. 16, 17; В.М.
Бикбаев, Исследования поселения культуры Кукутень-Триполье Главан I, în
Материалы и исследования по археологии и этнографии Молдовы, Кишинев,
1992, p. 101-117.
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Bursuc II (raionul Florești)57
Coordonate geografice: aproximativ 47°58ʼ34.83ʼʼ N și 28°45ʼ37.19ʼʼ E
(fig. 1/7). Situl este amplasat pe malul drept al Nistrului, într-o zonă împădurită
dintre satele Bursuc și Cot, în luncă, altitudinea absolută fiind de circa 45 m
(fig. 18/1-3).
Situl a fost descoperit în 1984 de către I. Manzura58, când în profilul
malului au fost observate contururile unei gropi cu material eneolitic. În total,
din groapă au fost recoltate 86 de fragmente ceramice, dintre care 51 aparțineau
categoriei fine (10 provenind de la același vas), iar 35 celei grosiere. Ceramica
primei categorii este modelată din pastă omogenă, suprafața netezită fiind de
culoare roșiatică sau roșie-cărămizie, uneori cu angobă gălbui-roșiatică.
Ceramica grosieră era modelată din pastă cu adaos de scoică și șamotă,
suprafața de culoare gri-cenușie, fiind netezită sau poroasă.
În ceramica fină se disting următoarele forme morfologice și stilistice:
– recipiente de dimensiuni mari, cu corpul ușor bombat (fig. 19/1) sau
tronconic (fig. 19/8, 9); decorul, aplicat cu vopsea brun închisă, este unul
geometric, reprezentat prin benzi alcătuite din trei linii paralele, care se
intersectează, formând figuri triunghiulare sau metope schematizate; pe un
vas (fig. 19/9), „metopa” este flancată de o bandă verticală complexă, cu
două linii ondulate pe exterior și două verticale pe interior, spațiul dintre ele
fiind umplut cu vopsea de culoare roșie-închisă; pe același vas vopseaua
roșie umple spațiul dintre benzile oblice din componența „metopei”; pe un
alt vas vârfurile benzilor oblice, îndreptate în jos, se „sprijină” pe o linie
groasă orizontală, aplicată cu vopsea roșie (fig. 19/1);
– recipient cu corpul ușor bombat (fig. 19/3); decorul, de culoare brun închisă,
reprezintă o combinație dintre două elemente principale: linii verticale drepte
sau ondulate, care alternează simetric, interspațiile dintre liniile drepte fiind
umplute cu vopsea roșie și plasă oblică, pe a cărei limită inferioară trece o
bandă din trei linii paralele, de aceeași grosime;
– amfore cu corpul sferic și torți masive pe diametrul maxim (fig. 19/2, 4); pe
una dintre ele decorul nu s-a păstrat, iar toarta este înzestrată cu un buton
scurt cilindric pe partea superioară; pe o altă amforă, deasupra torții, pe
perete, a fost aplicată o protomă triunghiulară; acest vas are un decor
În împrejurimile satului Bursuc, o altă așezare cu material similar (Bursuc I) a fost
descoperită de T.S. Passek în anii ʼ50 ai secolului trecut (Т.С. Пассек, op. cit., în loc.
cit., p. 22). Nu poate fi vorba, însă, despre situl prezentat aici; așezarea semnalată de
T.S. Passek se afla pe malul înalt al Nistrului, în timp ce situl Bursuc II este amplasat
în lunca râului.
58
Îi mulțumim și pe această cale lui I. Manzura penru informațiile despre sit și desenele
fragmentelor ceramice.
57
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complex, realizat din vopsea brun închisă, structurat în metope schematizate
din benzi alcătuite din două sau trei linii oblice, care se intersectează,
flancate fiind de linii verticale drepte și ondulate; interspațiul dintre benzi și
unele linii verticale este umplut cu vopsea roșie; pe toartă și deasupra ei, sub
protomă, este prezent un decor în formă de „scară”, realizat din linii
orizontale scurte;
– vas cu corpul bombat, gâtul scurt, buza evazată și accentuată (fig. 20/1);
decorul nu s-a păstrat.
– străchini semisferice (fig. 19/6, 7); decorul nu s-a păstrat; diametrul lor este
de 16 și 20 cm;
– capac semisferic (fig. 19/5); s-a păstrat doar un fragment din corp, iar butonul
lipsește; are decor simetric, aplicat cu vopsea de culoare brun închisă,
reprezentat de benzi oblice a câte trei linii paralele, care se intersectează,
formând un cadru umplut cu plasă oblică, în partea superioară, și spații
triunghiulare, fără decor, dar cu câte o linie verticală ondulată, în partea
inferioară; lateral și mai sus de aceste spații triunghiulare se află un alt cadru,
mai mic, delimitat de benzile decorului principal, umplut cu vopsea roșie;
diametrul vasului este de 14 cm.
În ceramica grosieră se disting următoarele forme:
– vase cu corpul sferic, gâtul de înălțime medie și buza mai mult sau mai puțin
evazată (fig. 20/2, 4, 9); unul dintre ele este ornamentat cu alveolări pe buză
(fig. 20/2); diametrele lor sunt de 12, 16 și 20 cm;
– vas cu gâtul înalt, vertical (fig. 20/6), buza puțin evazată și accentuată;
diametrul are 18 cm;
– vas cu corpul sferic și decor imprimat (fig. 20/5);
– fund de vas, ușor cilindric, cu alveole pe margine (fig. 20/7);
– amforă cu toartă masivă, dispusă pe diametrul maxim (fig. 20/3);
– fundul unui vas cu corpul de mari dimensiuni (fig. 20/8).
Încadrarea cultural-cronologică a sitului este determinată de
particularitățile inventarului ceramic. În sens larg, tipurile principale de vase
sunt caracteristice pentru tripolianul târziu din zonă59. Morfologic, mai
distinctive sunt aplicațiile plastice de pe torți și corpul amforelor și gâtul
cilindric înalt al unuia dintre vasele grosiere. Ambele elemente sunt
caracteristice pentru ceramica de tip Gordinești60 din interfluviul Pruto-Nistrean,
cu analogii directe și peste Prut, în siturile de tip Horodiștea-Erbiceni 61, sau la
В.А. Дергачев, Памятники эпох неолита и энеолита, рис. 6.
I. Manzura, op. cit., în loc. cit., p. 107.
61
Gh. Dumitroaia, Comunităţi preistorice din nord-estul României. De la cultura
Cucuteni până în bronzul mijlociu, BMA, VII, Editura „Constantin Matasă”, PiatraNeamț, 2000, fig. 7/8, 19/5.
59
60
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est de Nistru62. În ceea ce privește stilistica decorului pictat, benzile din linii
paralele, care se intersectează oblic, formând figuri geometrice, reprezintă una
dintre trăsăturile definitorii ale ceramicii aceluiași grup Gordinești-HorodișteaErbiceni, fiind prezente mai pe toată ceramica de factură „cucuteniană” din
inventarul siturilor de acest tip63. În același timp, ceramica pictată de la Bursuc
poartă unele elemente de decor, care nu sunt tipice pentru siturile „clasice”
Hordinești. În silvostepa dintre Prut și Nistru, plasa oblică asociată cu linii
ondulate este caracteristică siturilor de tip Vîhvatinți64. Combinarea elementelor
Gordinești și Vîhvatinți reprezintă trăsătura definitorie a siturilor de tip
Chirileni, intermediare între Vîhvatinți și Hordinești65, determinând astfel
datarea exactă a așezării de la Bursuc.
Climăuții de Jos III (raionul Șoldănești)
Coordonate geografice: 47°58ʼ3.61ʼʼ N și 28°47ʼ23.70ʼʼE (fig. 1/8).
Stațiunea a fost semnalată în 1989 de către Al. Levinschi 66 și cercetată la
suprafață de către S. Bodean în 200367 și de către S. Țerna în 2010 și 201268.
Aceasta este situată pe prima terasă a Nistrului, pe ambele părți ale drumului
dintre satele Cot și Climăuții de Jos, la o altitudine absolută de 60 m (fig. 21/13). Partea vestică a așezării este afectată de o lutărie, în pereții căreia au fost
observate contururile mai multor gropi cu material eneolitic. Urmele mai
intense de locuire sunt însă concentrate la est de drum, pe teren arabil, unde au
putut fi identificate nu mai puțin de patru aglomerări de vestigii preistorice,
Т.Г. Мовша, О северной группе позднетрипольских памятников, în СА, 1, 1971,
рис. 3/3, 6/9.
63
В.А. Дергачев, Позднетрипольские поселения у с. Гординешты, în АИМ в 19701971, 1973, p. 90-100; Idem, Памятники эпох неолита и энеолита; I. Manzura,
op. cit., în loc. cit.; Gh. Dumitroaia, op. cit.
64
Т.Г. Мовша, Памятники выхватинского типа, în МАСП, 7, 1971, p. 21-32; В.А.
Дергачев, Выхватинский могильник; Idem, Памятники эпох неолита и
энеолита, рис. 28; I. Manzura, op. cit., în loc. cit., p. 109, fig. 4.
65
В.М. Бикбаев, Предгординештские памятники типа Кирилень в Северной
Молдове, în Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного
причерноморья V тыс. до н.э. - V в. н.э., Тирасполь, 1994, p. 66, рис. 2.
66
V. Haheu, op. cit., p. 6; după S. Bodean, această așezare ar fi fost descoperită de către
I. Manzura (S. Bodean, Aşezări eneolitice de lângă satele Chetroşica Veche şi
Climăuţii de Jos, în Tyragetia, XIII, 2004, p. 28), materialele fiind datate în etapa
Gordinești (I. Manzura, op. cit., în loc. cit., p. 106) sau Chirileni (В.М. Бикбаев,
Предгординештские памятники ..., în loc. cit., p. 68). Această informație nu este
însă corectă, așezarea descoperită de către I. Manzura fiind situată mai la nord, lângă
satul Bursuc (vezi prezentarea materialelor în prezentul articol).
67
S. Bodean, Aşezări eneolitice …, în loc. cit., p. 26.
68
Prezentăm aici doar materialele inedite, recuperate de către noi.
62
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corespunzând unor locuințe. Aceste aglomerări erau compuse din bucăți de
chirpici (unele, destul de masive, cu amprente) de la structurile locuințelor,
ceramică și oase de animale.
Morfologic, au fost evidențiate următoarele forme de vase:
– străchini conice (fig. 23/8, 14); una dintre ele este pictată pe exterior cu
benzi liniare orizontale și concentrice, aplicate cu negru; cea de-a doua este
pictată pe interior cu o linie groasă orizontală, intersectată din partea de sus
de patrulatere, interspațiile dintre ele fiind umplute cu vopsea de culoare
roșie închisă;
– amfore cu torți masive, perforate orizontal (fig. 22/1, 2; 23/13) sau amforete cu
toarta mai mică (fig. 23/11); una dintre amforele cu torți masive are corpul
rotunjit și decor unghiular, alcătuit din benzi din una, două sau trei linii paralele,
de aceeași grosime, care se intersectează pe corpul vasului; pe alte fragmente de
amfore decorul este liniar, dispus concentric în jurul proeminenței;
– vas cu corpul rotunjit, gâtul scurt, evazat (fig. 23/1), prevăzut cu două linii
orizontale pe buză;
– vas cu gâtul înalt, cilindric, buza evazată, rotunjită, decorat cu o linie
orizontală ondulată la baza gâtului (fig. 23/15);
– pereți de la vase cu corpul conic sau sferoidal, având decor divers, aplicat cu
vopsea brună sau neagră, interspațiile dintre elementele principale ornamentale
fiind în unele cazuri umplute cu vopsea roșie; benzi alcătuite din trei linii, cea
din mijloc fiind mai îngustă, dispuse în metope, interspațiile fiind umplute cu
vopsea roșie (fig. 23/4); combinație din capete de metope, linii ondulate
orizontale și bandă orizontală alcătuită din două linii paralele groase,
interspațiul dintre ele fiind umplute cu vopsea de culoare roșie închisă (fig.
22/3); benzi liniare orizontale sau tangențiale (fig. 22/7; 23/5, 7, 9, 10, 12),
benzi groase orizontale, compuse din linii negre, cu interspațiul vopsit cu roșu.
Analiza decorului, coroborată cu formele vaselor, permite identificarea a
două grupuri distincte în ceramica de la Climăuți. Primul grup include fragmente de
vase cu decor bicrom, format din combinații de benzi cu linia mediană mai îngustă,
metope și linii ondulate. Această ceramică îți găsește cele mai apropiate analogii în
siturile de tip Brînzeni și Vîhvatinți69. Al doilea grup, cu decor geometric format din
linii paralele, are analogii largi în stațiunile de tip Hordinești-Horodiștea-Erbiceni70.
Astfel, ceramica de la Climăuții de Jos poartă un caracter sincretic, mixt, cu
elemente Brînzeni-Vîhvatinți-Hordinești, iar așezarea poate fi datată în etapa
Chirileni, intermediară între siturile amintite anterior71.
Vezi notele 49-52, 64.
Vezi nota 63.
71
В.М. Бикбаев, Предгординештские памятники ..., în loc. cit.; S. Bodean, Aşezări
eneolitice …, în loc. cit., p. 28.
69
70
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Pruteni I (raionul Fălești)
Coordonate geografice: 47°29ʼ35.05ʼʼ N și 27°33ʼ41.35ʼʼ E (fig. 1/9).
Situl este situat la circa 1,3 km sud-est de centrul satului Pruteni, raionul Fălești
și la 1,5 km nord-est de Prut. Este amplasat pe marginea nord-vestică a unui
promontoriu nu prea înalt, format de confluența a două pâraie, afluenți de stânga
ai Râului Camenca. Stațiunea a fost descoperită de catre V. Burlacu și S.
Popovici cu ocazia unor cercetări perieghetice din anul 2006. Materialul de
suprafață a putut fi colectat de pe o suprafață de aproximativ 100 x 50 m. În
prezent așezarea este afectată de lucrările agricole.
De pe suprafața sitului au fost recuperate mai multe fragmente ceramice,
dintre care două poartă urme de pictură, precum și o statuetă antropomorfă.
Ambele fragmente fac parte din categoria fină și reprezintă pereți ai unor
vase cu suprafața de culoare cărămizie, unul dintre acestea având o angobă
albicioasă. Primul fragment aparține unui vas cu corpul globular, sferic sau
tronconic și gâtul ușor evazat. Al doilea făcea parte dintr-un recipient de
dimensiuni mari, cu corpul tronconic. Decorul celor două fragmente este aplicat
cu vopsea brun închisă. Pe primul fragment, benzile oblice din trei sau patru
linii paralele sunt mărginite în partea superioară, la baza gâtului, de o bandă din
două linii orizontale. Pe cel de-al doilea ornamentul este format din aceleași
benzi verticale sau oblice, compuse din linii paralele.
Statueta este fragmentară, fiind păstrată doar partea superioară, cu capul
rupt din vechime. Dimensiunile acesteia sunt următoarele: înălțimea – 59 mm,
lățimea – 54 mm, grosimea – 16 mm. Brațele sunt redate prin niște proeminențe
unghiulare, corpul având o formă trapezoidală regulată, de la care pornește gâtul
modelat realist. Peste corpul piesei este aplicat un decor pictat, constând în două
benzi a câte trei linii paralele de culoare neagră, dispuse oblic, trasate de pe gât
sub umărul opus și intersectându-se în regiunea pieptului. Aceste linii acoperă
partea frontală și cele laterale ale statuetei, spatele nefiind ornamentat. Pasta
este identică celei utilizate la modelarea ceramicii fine.
Decorul de pe ceramica așezării are analogii clare în mediul GordineștiHorodiștea-Erbiceni, situl putând fi datat preliminar72. Deocamdată ne vom opri
ceva mai amănunțit asupra plasării statuetei în contextul cultural-cronologic
menționat anterior.
Repertoriul plasticii Gordinești de pe teritoriul Republicii Moldova nu
este foarte numeros. Astfel, din materialul colectat de T. Passek din așezarea
Bursuc I73 provine partea de jos a unei statuete prevăzute cu două orificii
В.А. Дергачев, Позднетрипольские поселения у с. Гординешты, în loc. cit.; Idem,
Памятники эпох неолита и энеолита; Т.Г. Мовша, О северной группе …, în loc.
cit.; I. Manzura, op. cit., în loc. cit.; Gh. Dumitroaia, op. cit.
73
Vezi nota 57.
72
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laterale și triunghiul pubian marcat prin incizii74. Piciorul unei statuete a fost
descoperit în groapa rituală cu oseminte umane de la Pokrovka V (material
inedit, aflat în curs de publicare). La acestea putem adăuga toarta
antropomorfizată a unui vas din situl eponim75.
Pe teritoriul Ucrainei plastica Gordinești este la fel de puțin numeroasă.
Cea mai mare colecție provine din așezarea de la Sandraki, de pe care au fost
menționate 10 statuete76. Majoritatea dintre ele sunt neornamentate, iar una
aparține tipului Serezlievka77. Interesantă este partea superioară a unei
statuete, a cărei formă este identică cu figurina de la Pruteni, însă nu are decor
pictat, în jurul gâtului fiind în schimb aplicat un „colan”, redat plastic78. Un alt
fragment de statuetă cu triunghiul pubian incizat provine din așezarea de la
Șebutințî79. Încă o piesă, foarte schematizată, a fost descoperită în nivelul
Gordinești de la Peciora80. La Tsviklovtsy a mai fost descoperit un vas cu
două torți, modelate antropomorf81.
Pe teritoriul României au fost descoperite peste 40 de statuete
antropomorfe, din context Horodiștea-Erbiceni82. Majoritatea dintre ele nu sunt
pictate. Însă cea mai apropiată analogie pentru piesa de la Pruteni este statueta
descoperită la Foltești-Ruptura I83, decorată cu benzi orizontale pe gât și
unghiulare pe bust, grupul Foltești-Cernavoda II fiind interconectat cu
Horodiștea-Erbiceni84.
В.А. Дергачев, Памятники эпох неолита и энеолита, рис. 31/84.
В.И. Маркевич, Позднетрипольские племена Северной Молдавии, рис. 83/3.
76
О.Ф. Лагодовська, Пизньотрипiльське поселення у с. Сандраках, în АП УРСР,
(VI), 1956, рис. 9; A. Pogoševa, op. cit., nr. 988-996.
77
J. Rassamakin, Die Statuetten des Serezlievka-Typs und zum Problem des Beginns der
Bronzezeit in der nordpontischen Steppe, în Zwischen Karpaten und Ägäis.
Neolithikum und ältere Bronzezeit. Gedenkschrift für Viera Němejcová-Pavúková,
Rahden / Westf., 2004, p. 149-167.
78
A. Pogoševa, op. cit., nr. 988.
79
О.О. Якубенко, Нове пізньотрипільське поселеня Шебутинці в Середньому
Подністров'ї, în АВУ (1994-1996), 2000, рис. 1/17.
80
Е.К. Черныш, Многослойный памятник у с. Печоры на Южном Буге, în АСГЭ,
1, 1959, рис. 23/6.
81
Т.Г. Мовша, Новое позднетрипольское поселение Цвикловцы в Среднем
Поднестровье, în СА, 1, 1964, рис. 3.
82
Gh. Dumitroaia, op. cit., p. 61, 62; R. Alaiba, Plastica Horodiștea-ErbiceniHordinești, în Interacademica, II-III, 2001, p. 51-62.
83
M. Dinu, Complexul cultural Horodiștea-Foltești. Contribuția noilor cercetări
arheologice la problema perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului din
zona est-carpatică a României, teză de doctorat, Iași, 1977, pl. CVIII/7.
84
Ibidem.
74
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Pictura alcătuită din dungi orizontale sau unghiulare este cunoscută pe
un șir întreg de statuete din faza Cucuteni B, pe tot arealul civilizației85. După
cum vedem, această tradiție continuă și în mediul post-Cucuteni (Tripolye
CII). Repertoriul reprezentărilor antropomorfe Gordinești-Horodiștea-Erbiceni
nu este unul foarte numeros, însă este divers, incluzând figurine de diferite
tipuri, elemente antropomorfizate sau reprezentări antropomorfe pictate pe
suprafața vaselor86.
Câteva considerații privind stadiul actual al cercetărilor siturilor
Tripolye BII / CI, CI și CII din Republica Moldova
În rândurile ce urmează vom prezenta o succint etapele principale de
cercetare a vestigiilor tripoliene tardive din interfluviul pruto-nistrean, cu o
atenție deosebită asupra descoperirilor din ultimele două decenii.
Cercetări efectuate înainte de 1992
Cercetarea siturilor, unite ulterior sub sintagma „tripolianul târziu”, are o
istorie lungă pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, primele investigații
arheologice în cadrul lor au avut loc încă în perioada țaristă, la sfârșitul sec. XIX începutul sec. XX87, când au fost întreprinse săpături în așezarea de la Petreni88 și
un șir de tumuli cu vestigii Usatovo din stânga Nistrului89. În perioada interbelică
numărul așezărilor Cucuteni-Tripolye tardive raportate în spațiul dintre Prut și
Nistru a crescut grație activității lui C. Ambrojevici90 și N. Moroșan91. În timpul
celui de-al Doilea Război Mondial, au mai fost făcute câteva descoperiri, a fost
sondată așezarea de la Petreni92 și identificată necropola de la Vîhvatinți93.
După război cercetarea arheologică din Republica Moldova a căpătat un
nou caracter, devenind sistematică. În studierea vestigiilor neo-eneolitice, acest
Pentru discuție, vezi D. Monah, op. cit., p. 146, 147.
Vezi și S. Țerna, Considerații preliminare privind evoluția decorului antropomorf
pictat de pe ceramica culturii Cucuteni-Tripolie, în Peuce, SN, V, 2007, p. 37.
87
N. Chetraru, Din istoria arheologiei Moldovei, Chișinău, 1994.
88
E. von Stern, Die prämykenische Kultur in Süd-Russland, Moskau, 1906; V.
Sorochin, Așezarea cucuteniană de la Petreni, jud. Bălți. Un secol de la descoperire,
în MemAntiq, XXIII, 2004.
89
В.А. Дергачев, Позднетрипольские курганы Тираспольщины, în АИМ в 1973, 1974.
90
C. Ambrojevici, Lʼépoque néolithique de la Bessarabie du Nord-Ouest. Contributions
à la charte archéologique de la région, în Dacia, III-IV, 1932.
91
N. Moroșan, Noi contribuțiuni preistorice asupra Basarabiei de Nord, în Academia
Română. Memoriile secțiunii științifice, seria III, tom. VI, mem. 1, 1929.
92
S. Bodean, Câteva date inedite privind cercetările arheologice efectuate în anul 1943 la
Petreni (Rep. Moldova), în MemAntiq, XXV-XXVI (2008-2009), 2010, p. 199-204.
93
А.Е. Алихова, Выхватинский могильник, în КСИИМК, XXVI, 1949.
85
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proces este direct legat de activitatea prolifică a T.S. Passek. În 1947, după
susținerea tezei de doctor habilitat despre periodizarea siturilor tripoliene,
aceasta întreprinde ultima campanie de săpături la Vladimirovka (Ucraina) și se
reorientează spre teritoriul de la vest de Nistru94. Activitatea expediției
complexe organizate de ea a început cu studierea perieghetică detaliată a
cursului superior și mijlociu al Nistrului, fiind descoperite zeci de situri
tripoliene tardive, unele dintre ele fiind sondate. În 1952 a fost organizată
Expediția moldovenească (tripoliană) a Academiei de Științe din U.R.S.S.,
compusă din 4-5 detașamente separate, în cadrul cărora, alături de specialiști din
Rusia și Ucraina, au început să activeze primii arheologi profesioniști autohtoni.
Săpăturile arheologice erau însoțite de cercetări pluridisciplinare. În baza
descoperirilor din bazinul Nistrului, cu atragerea rezultatelor noilor cercetări,
făcute de alți specialiști în interfluviul bugo-niprovian, T.S. Passek
argumentează pentru prima dată structura etapei finale de evoluție a culturii,
demonstrând întinderea enormă teritorială a acesteia și definind variantele
regionale (multe dintre acestea fiind considerate a fi culturi de sine stătătoare,
fără a avea o legătură genetică cu complexul Cucuteni-Tripolye) 95. În 1952
începe cercetarea sistematică a necropolei de la Vîhvatinți. Rezultatele
activității T.S. Passek au fost publicate monografic în 1961, această lucrare
reprezentând prima sistematizare și delimitare a etapelor de evoluție a
comunităților Cucuteni-Tripolye din spațiul cuprins între Prut și Nistru96.
Direcțiile de cercetare conturate de T.S. Passek au fost continuate și
dezvoltate de către colegii și succesorii ei. Astfel, în anii ʼ50 au fost descoperite
mai multe complexe funerare de tip Usatovo pe Nistrul Inferior, fiind cercetați
și primii tumuli în perioada postbelică97. În 1971 T. Movșa definește siturile de
tip Vîhvatinți98. În 1973, V. Marchevici publică monografic primul repertoriu al
siturilor neo-eneolitice de pe teritoriul R.S.S. Moldovenești, incluzând peste 100
de așezări tripoliene tardive99. În același an V. Dergaciov publică rezultatele
săpăturilor de la Hordinești, asociindu-le just cu materialele mai vechi din
Horodiștea și conturând astfel complexul Hordinești-Horodiștea100. Cinci ani
В.А. Дергачев, «… в урну собрав на чужедальнем костре» (к 100-летию Т.С.
Пассек), în SP, 2, 2001-2002, p. 34, 35.
95
Т.С. Пассек, op. cit., în loc. cit.
96
Eadem, Раннеземледельческие (трипольские) племена Поднестровья, МИА, 84,
Moscova, 1961.
97
В.Г. Збенович, Позднетрипольские племена Северного Причерноморья, Kiev,
1974, p. 6, 7.
98
Т.Г. Мовша, Памятники выхватинского типа, în loc. cit.
99
В.И. Маркевич, Памятники эпох неолита и энеолита.
100
В.А. Дергачев, Позднетрипольские поселения у с. Гординешты, în loc. cit.
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mai târziu același autor publică integral necropola de la Vîhvatinți, realizând și
o microcronologie a mormintelor101.
După decesul T.S. Passek, în 1968, expediția moldovenească este preluată
de V. Marchevici, care activează încă aproape 20 de ani, timp în care au fost
săpate zeci de situri din toate perioadele de evoluția ale culturii. O însemnătate
aparte au avut-o cercetările sale din cadrul stațiunilor Tripolye BII / CI, CI și CII,
sistematizate în renumita sa monografie, apărută în 1981. În baza propriilor
investigații, dar și a lucrărilor din anii precedenți, V. Marchevici a reușit să
stabilească cronologia internă relativă a siturilor tripoliene tardive din nordul
Republicii Moldova, etapele propuse de el păstrându-și actualitatea și astăzi102.
În anul 1980 vede lumina tiparului lucrarea fundamentală a lui V.
Dergaciov, consacrată periodizării siturilor tripoliene târzii (post-Cucuteni) dintre
Prut și Nipru103, urmată, în 1991, de corpus-ul complexelor funerare tripoliene
tardive, publicat împreună cu I. Manzura, care a inclus și multiplele complexe
tumulare eneolitice târzii, descoperite cu ocazia săpăturilor de salvare ample din
R.S.S. Moldovenească și R.S.S.Ucraineană, realizate între anii 1970-1980104.
Dintre cercetătorii stațiunilor tripoliene tardive, formați în perioada
sovietică, îi mai menționăm pe I. Manzura, E. Iarovoi și V. Bikbaev.
Desigur, aceste câteva rânduri de mai sus nu pot fi considerate o prezentare
detaliată a istoricului cercetărilor siturilor tripoliene târzii dintre Prut și Nistru
până la independență, ele reprezentând doar o succintă trecere în revistă a
principalelor etape de cercetare, descoperiri și lucrări. Pentru o documentare mai
amplă, putem recomanda însă alte câteva studii, apărute în limba română105.
Cercetări efectuate după 1992 în situri de tip Cucuteni B1 / B2 Tripolye BII / CI
După 1992 și până în 2011 cele mai importante cercetări sistematice pe
un sit Tripolye BII / CI au fost cele de la Trinca-La Șanț, raionul Edineț. Acesta
a fost descoperit pe la mijlocul anilor ʼ90. Vizual s-a stabilit că așezarea este
înzestrată cu un sistem defensiv, alcătuit din val și șanț. În 1999, sistemul
Idem, Выхватинский могильник.
Idem, Позднетрипольские поселения у с. Гординешты, în loc. cit.
103
Idem, Памятники эпох неолита и энеолита.
104
В.А. Дергачев, И.В. Манзура, Погребальные комплексы позднего Триполья,
Chișinău, 1991.
105
N. Chetraru, op. cit.; V. Dergacev, Arheologia Republicii Moldova. Retrospectivă
istorică, în TD, XV, 1-2, 1994; V. Dergaciov (coord.), Istoria Moldovei. Epoca
preistorică și antică (până în sec. V), Chișinău, 2010, p. 46, 47; G. Sîrbu, Istoricul
cercetării grupului eneolitic târziu de tip Gordinești din silvostepa prutonistreană, în Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor,
Chișinău, 2012, p. 27, 28.
101
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defensiv a fost secționat, fiindu-i cercetată structura și excavate câteva gropi,
încadrarea cultural-cronologică exactă a lui rămânând însă neclară, valul și
șanțul putând fi eneolitice sau din epoca fierului106. Materialele din aceste
săpături au fost publicate prin intermediul mai multor studii107. Cercetările de pe
sit au fost reluate în 2011, fiind secționat sistemul defensiv, studiate câteva
locuințe și gropi menajere. Materialele acestor cercetări se află în curs de
prelucrare și publicare.
În 2004 S. Bodean a publicat materialul ceramic, destul de reprezentativ,
din etapa Tripolye CII de la Chetroșica, raionul Edineț, colectat din situl în care
în perioada sovietică a fost descoperit un depozit cu podoabe cucuteniene108.
Fragmente ceramice de tip Tripolye CI au fost identificate în timpul
cercetării așezării cu „cenușare” de tip Noua de la Odaia-Miciurin, raionul
Drochia, realizată între anii 2003-2008. Din păcate, săpăturile nu au permis
identificarea unor complexe arheologice eneolitice, toate piesele provenind din
strat109. Ceramica tripoliană târzie include fragmente de străchini și chiupuri,
dintre care unele erau angobate și purtau urme de pictură specifică, aplicată cu
vopsea de culoare neagră110.
În sfârșit, în anul 2011 au fost reluate cercetările pe renumitul sit de la
Petreni, în cadrul unei cooperări moldo-germane. Pentru prima dată a fost
realizat planul geomagnetic complet al așezării, foarte important în contextul
discuției mai vechi despre structura internă a acesteia 111. Săpăturile arheologice
au permis dezvelirea câtorva complexe de suprafață, gropi și secționarea unui
șanț. Rezultatele cercetărilor rămân deocamdată inedite.

O. Levițki, O. Chitic, În ce perioadă putea fi fortificată așezarea Trinca „La Șanț”
(raionul Edineț, Republica Moldova)?, în RevArh, SN, II (1-2).
107
R. Alaiba, Ceramica Cucuteni de tip C descoperită în stațiunea Trinca-La Șanț,
raionul Edineț, Republica Moldova, în Thracians and Circumpontic World I.
Proceedings of the Ninth International Congress of Tracology, Chișinău, 2004; O.
Levițki, R. Alaiba, Ceramica pictată din etapa Cucuteni B2, descoperită la TrincaLa Şanţ, Raionul Edineţ, Republica Moldova, în Carpica, XXXVII, 2008; Idem, The
archaeological site Trinca-La Şanţ, Cucuteni B2, Edineţ District, Republic of
Moldova, în AUVT – SAH, XI, 2, 2009; Idem, Anthropomorphic statuettes
discovered in the settlement of Trinca-La Şanţ, în Carpica, XXXVIII, 2010.
108
S. Bodean, Aşezări eneolitice …, în loc. cit.
109
В.М. Бикбаев, Находки эпохи энеолита, în Поселение с «зольниками» у села
Одая-Мичурин, Республика Молдова, Chișinău, 2011, p. 316.
110
Ibidem, рис. 93.
111
Vezi și Idem, «Башни» Петрен (от археологической интерпретации
аэрофотоснимков к реконструкции жизни трипольских поселений), în
Tyragetia, SN, I (XVI), 1, 2007.
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Cercetări efectuate după 1992 în așezări și complexe funerare de tip Vîhvatinți
În 2013 lângă satul Volovița, în apropierea orașului Soroca, a fost
semnalată o așezare de tip Vîhvatinți112. Materialul, recoltat de pe suprafața
sitului, include o colecție bogată de unelte de silex, dintre care majoritatea
aveau cortex sau erau realizate pe suport cortical. Artefactele erau reprezentate
de nuclee întregi și fragmentare, epuizate și neepuizate, percutor, care pot indica
prelucrarea locală a silexului în așezare, cel mai probabil în cadrul unuia sau
câtorva ateliere specializate. Nu este exclus ca în apropierea așezării să fi existat
o sursă de materie primă. Asemenea surse sunt cunoscute pe ambele maluri ale
Nistrului Superior și Mijlociu. Pe teritoriul așezării a mai fost depistat un șanț, a
cărui datare exactă va fi posibilă doar după realizarea unor săpături.
În 2012 un bordei de dimensiuni mari cu materiale de tip Vîhvatinți a fost
cercetat de către S. Popovici și I. Ceban lângă satul Cunicea, raionul Florești. O
altă așezare cu ceramică de aspect Vîhvatinți fusese identificată anterior în
împrejurimile aceluiași sat113.
Cercetări efectuate după 1992 în așezări de tip pre-Hordinești /
Hordinești / Horodiștea
Între anii 1993-2008, cu unele întreruperi, au fost conduse cercetări
arheologice complexe în microzona Rudi - Tătărăuca Nouă - Arionești (raionul
Soroca), în cadrul cărora au fost verificate și descoperite mai multe situri114,
aparținând perioadelor mijlocie și târzie a culturii Cucuteni-Tripolye, în cadrul
unora dintre ele fiind întreprinse sondaje sau săpături115. O bună parte din
materiale rămân încă inedite. Au fost cercetate următoarele situri cu inventar
tripolian târziu: Rudi XXII - La Trei Cruci (sondaj; câteva fragmente ceramice
Tripolye CII) și Tătărăuca Nouă V - Piscul Gol (săpături; o groapă eneolitică și
descoperiri numeroase din strat, atribuite etapei Hordinești-Horodiștea).
Un nivel de locuire Hordinești, cu complexe de suprafață și gropi, a fost
semnalat și în stațiunea Trinca-Izvorul lui Luca (raionul Edineț), fiind
recuperată o colecție importantă de ceramică și alte artefacte 116.
S. Țerna, Așezarea tripoliană tardivă de lângă s. Volovița (raionul Soroca,
Republica Moldova), în Tyragetia, SN, VIII, 2014.
113
Д.А. Топал, С.В. Церна, op. cit., în loc. cit.
114
Inclusiv așezarea de la Balinții Noi, amintită în prezentul studiu.
115
E. Sava, I. Manzura, M. Tcaciuc, S. Kurciatov, V. Bubulici, R. Rabinovici, V. Guchin,
R. Alaiba, M. Bădău-Wittenberger, Investigațiile istorico-arheologice efectuate în
microzona istorico-naturală Rudi - Tătătrăuca Nouă - Arionești (raionul Dondușeni,
Republica Moldova), în Cercetări arheologice în aria nord-tracă, I, 1995.
116
O. Levițki, R. Alaiba, V. Bubulici, Raport asupra investigaţiilor arheologice
efectuate în anii 1997-1998 la Trinca „Izvoru lui Luca”, raionul Edineţ, Republica
Moldova, în Cercetări arheologice în aria nord-tracă, III, 1999.
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Un material destul de reprezentativ a fost colectat de către S. Bodean de
pe suprafața așezării de lângă Climăuții de Jos, autorul datându-l în perioada
pre-Hordinești sau Hordinești117.
Foarte interesante și importante sunt cercetările siturilor tripoliene târzii
(CII) din podișul Ciuluc-Soloneț, efectuate între 1974 și 1996 de către V.
Bikbaev. Din păcate, rezultatele acestor cercetări (periegheze, sondaje) rămân în
mare parte inedite. Publicarea unor rezultate preliminare a permis deja
identificarea etapei intermediare de tip Chirileni și conturarea unor mecanisme de
populare continuă a microzonei în etapele Vîhvatinți, Chirileni și Hordinești118.
Câteva alte așezări de tip Vîhvatinți și Hordinești au fost semnalate în
împrejurimile satului Cunicea, raionul Florești119.
Cercetări efectuate după 1992 în complexe funerare de tip pre-Hordinești /
Hordinești / Horodiștea
În 2003 au fost publicate informații succinte despre un mormânt de tip
Hordinești, care a fost descoperit întâmplător, în anul 1988, în timpul
construcției unui depozit de produse chimice din împrejurimile satului Tăura
Nouă, raionul Sîngerei120. Inventarul mormântului includea o strachină de
culoare neagră cu adaos de șamotă în pastă și două topoare, unul de piatră de
culoare albă și altul de silex. Complexul rămâne încă inedit.
În 1997, la 1,5 km de la așezarea de la Piscul Gol, au fost întreprinse
săpături arheologice în situl Tătărăuca Nouă XV, în cadrul cărora a fost cercetat
un interesant mormânt de înhumație de tip Hordinești121. Analiza antropologică
a demonstrat că o femeie de 45-55 ani, insuficient dezvoltată fizic, cu anomalii
de creștere, a fost extrasă din groapă la scurt timp după înmormântare și, după
anumite manipulări, a fost reînhumată în stare fragmentară. După O. Larina,
S. Bodean, Aşezări eneolitice …, în loc. cit.; vezi și publicarea materialelor din
aceeași așezare în prezentul studiu.
118
В.М. Бикбаев, Предгординештские памятники ..., în loc. cit.; Idem,
Хронологическая колонка памятников фазы В3 - этапа С2 культуры
Кукутень-Триполье Чулукско-Солонецкой возвышенности (Молдова), în Tracii
și lumea circumpontică, Chișinău - Vadul lui Vodă, 2004, p. 28-31.
119
Д.А. Топал, С.В. Церна, op. cit., în loc. cit.
120
V. Bicbaev, Repertoriul monumentelor arheologice din raionul Sîngerei, Arhiva
Arheologică a Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, nr. inv. 34,
Chișinău, 1993, p. 110; О.В. Ларина, Позднетрипольское погребение
гординештского типа на Днестре, în Interferenţe cultural-cronologice în spaţiul
nord-pontic, Chișinău, 2003, p. 62.
121
Eadem, op. cit., în loc. cit.; А. Варзарь, Д. Пежемский, Палеоантропологический
материал из позднетрипольского комплекса Тэтэрэука Ноуэ XV, în Interferenţe
cultural-cronologice în spaţiul nord-pontic, Chișinău, 2003.
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acest mormânt reprezintă o excepție din ritul funerar Hordinești-Horodiștea, iar
manipulările la care a fost supus corpul defunctei după moarte ar putea fi legate
de frica față de morți, dată fiind prezența unor anomalii grave în aspectul fizic al
femeii. De foarte multe ori persoanele cu asemenea anomalii suscitau frica
semenilor, lor atribuindu-li-se chiar și puteri supranaturale.
Un alt complex funerar deosebit a fost cercetat în anul 1998 în așezarea de
la Pocrovca V, raionul Dondușeni. În groapa nr. 98, la bază, au fost identificate
trei schelete ce aparțineau unor femei de vârste diferite, înhumate în stare
incompletă de putrefacție. Pe fundul gropii mai erau depuse oase de animale și
vase. În jurul gropii au fost sesizate câteva gropițe de la pari subțiri. Mai multe
particularități ale acestui mormânt colectiv – asupra căror nu ne vom opri aici – îl
fac să fie particular pentru întreg arealul culturii Cucuteni-Tripolye122.
În 2007 o necropolă de tip Chirileni a fost identificată de către D. Topal
într-o lutărie de lângă satul Cunicea, raionul Florești, aici fiind cercetat un
mormânt parțial distrus, din care au fost recuperate nouă vase. Doi ani mai
târziu situl a fost vizitat de către D. Topal și S. Țerna, prilej cu care au mai fost
cercetate resturile unui mormânt distrus, fiind recuperate două vase, iar în
profilul lutăriei fiind semnalată și o groapă cu material Vîhvatinți123. Ulterior, în
2012, cercetările arheologice de salvare, întreprinse de S. Popovici și I. Ceban,
au stabilit că era vorba despre groapa unui bordei de dimensiuni mari 124. Din
păcate, nici aceste investigații nu au oferit date despre relația stratigrafică dintre
complexul adâncit cu ceramică Vîhvatinți și cele două morminte plane de tip
Chirileni, cercetate în 2007 și 2009, relație ce ar putea fi foarte importantă
pentru cronologia relativă a siturilor tripoliene târzii din regiune125.
În 2012 au fost introduse în circuitul științific materialele dintr-o altă
necropolă tripoliană tardivă, de lângă satul Oxentea, raionul Dubăsari126.
Necropola a fost semnalată încă în 1986, când în vizorul arheologilor au intrat
mai multe vase (11) și unelte de piatră, recuperate de către localnici și păstrate
în muzeul local. În 2010 locul unde se afla necropola a fost vizitat de S. Țerna și
S. Popovici, fiind recuperate mai multe fragmente ceramice și fragmentul unei
figurine tripoliene tardive. S-a stabilit că necropola este aproape complet
Materialul se află în curs de prelucrare, pregătindu-se publicarea acestuia de către O.
Șarov, S. Țerna, M. Vasilache.
123
Д.А. Топал, С.В. Церна, op. cit., în loc. cit.
124
S. Popovici, I. Ceban, op. cit., în loc. cit.
125
Vezi și S. Țerna, Aspecte ale cronologiei relative a siturilor tripoliene târzii din
spațiul pruto-nistrean în lumina unor noi descoperiri funerare din Republica
Moldova, în Peuce, SN, IX, 2011, p. 367, 368.
126
Е.В. Яровой, С.В. Церна, С.С. Попович, Позднетрипольский могильник у с.
Оксентя (Дубоссарский район, Республика Молдова), în SP, 2, 2012.
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acoperită de apele Nistrului. Din punct de vedere cronologic, necropola a fost
atribuită, cu unele rezerve, etapei Chirileni.
Încă un mormânt tripolian târziu, din care provine un vas de mici
dimensiuni, a fost descoperit întâmplător lângă satul Lunga, raionul Dubăsari
(Transnistria). Datarea exactă a mormântului este necunoscută, lipsind
informațiile despre o posibilă necropolă127.

Cercetări efectuate după 1992 în așezări și complexe funerare de tip preUsatovo și Usatovo
După 1992 a continuat procesul de introducere în circuitul științific al
materialelor eneolitice târzii provenite din săpături de salvare din perioada
sovietică. Astfel, au fost publicate mai multe complexe tumulare de tip Usatovo,
printre care amintim: un mormânt cu cupă tripoliană târzie de la Corjeuți128; mai
multe morminte de la Sărăteni și Obileni129; șapte morminte, mai toate cu
ceramică, de la Mereni și Chirca130; șase morminte de la Nicolscoe și Ternovka,
toate cu inventar131; două morminte de la Găvănoasa, dintre care unul avea o
teslă de cupru în inventar132; mormântul nr. 28 din tumulul de la Slobozia133; trei
morminte din tumulul nr. 17 de la Cazaclia, toate cu inventar 134; un mormânt cu
ceramică Tripolye CI de la Butor III135. Pe lângă complexele tumulare, a mai
fost publicat cimitirul plan de la Sărata-Răzeși136. O altă necropolă Usatovo, cea
de la Răscăieți, deși cunoscută specialiștilor, încă nu a fost publicată la
С.И. Коваленко, В.С. Синика, Н.П. Тельнов, Свод археологических
памятников
Дубоссарского
района
Приднестровской
Молдавской
Республики, Тирасполь, 2011.
128
O. Levițki, T. Demcenco, Grupul tumular de la Corjeuți - Briceni (R. Moldova), în
MemAntiq, XIX, 1994.
129
O. Levițki, I. Manzura, T. Demcenco, Necropola tumulară de la Sărăteni, BiblThrac,
XVII, Bucureşti, 1996.
130
В.А. Дергачев, Е.Н. Сава, Исследование курганов в окрестностях сёл Мерень и
Кирки, în SP, 2, 2001-2002.
131
С.М. Агульников, Е.Н. Сава, Исследования курганов на левобережье Днестра,
Кишинев, 2004.
132
S. Agulnikov, V. Pașa, Morminte eneolitice târzii din regiunea Prutului inferior, în
Peuce, SN, VI, 2008.
133
Т.А. Щербакова, Е.Ф. Тащи, Н.П. Тельнов, Кочевнические древности Нижнего
Поднестровья (по материалам кургана у г. Слободзея), Кишинев, 2008.
134
С. Агульников, Раскопки кургана 17 у с. Казаклия в 1985 году, în RevArh, SN,
VII (1-2), 2011.
135
В.С. Синика, С.Н. Разумов, Н.П. Тельнов, Курганы у села Буторы, Тирасполь, 2013.
136
A. Gangan, New Usatovo cemetery on the Prut, în Gh. Dumitroaia, D. Monah (eds.),
Cucuteni aujourd’hui. 110 ans depuis la découverte en 1884 du site eponyme, BMA,
II, 1996, p. 159-164.
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momentul oportun și în viitorul apropiat va face obiectul unui studiu separat,
semnat de S. Popovici și S. Țerna.
Recent, o altă necropolă tripoliană tardivă a fost semnalată lângă satul
Ulmu, raionul Ialoveni. Din informațiile preliminare de care dispunem, în urma
unor excavări neautorizate au fost recuperate mai multe vase de factură
Usatovo, din categoriile fină și pictată. Necropola urmează a fi verificată în
teren și introdusă în circuitul ștințific.
În vara anului 2011, în timpul unei periegheze, S. Agulnikov și S.
Popovici au identificat material ceramic Usatovo pe suprafața unui sit
pluristratificat din împrejurimile satului Purcari, raionul Ștefan-Vodă. Se pare
că este vorba despre o așezare de tip Usatovo, amplasată în lunca Nistrului.
Caracterul și stratigrafia sitului merită a fi verificate prin intermediul unui
sondaj arheologic sau chiar a unor săpături mai ample. Ceramica de pe suprafața
acestui sit, împreună cu alte câteva descoperiri de factură Usatovo de pe Nistrul
Inferior, vor fi publicate în curând de S. Popovici și S. Țerna. Menționăm faptul
că descoperirea unui sit Usatovo în luncă ar putea reprezenta un indiciu pentru
rezolvarea problemei decalajului dintre multitudinea de complexe funerare și
numărul extrem de redus de așezări din cadrul acestui grup cultural.
Probleme actuale și perspective în cercetarea siturilor Tripolye BII / CI,
CI și CII din Republicii Moldova
Rezumând, putem constata că investigarea vestigiilor tripoliene tardive de
pe teritoriul Republicii Moldova cunoaște în ultimii ani o intensificare,
manifestată prin realizarea unor noi cercetări de teren (din păcate, deocamdată
reduse ca amploare), valorificarea unor materiale mai vechi cu ulterioara lor
introducere în circuitul științific, precum și parțiala reexaminare a construcțiilor
relativ-cronologice propuse până acum. Deocamdată această reexaminare se
reduce mai degrabă la conturarea unor întrebări, decât la stabilirea unor
răspunsuri, fapt firesc în situația în care ultimele sinteze au apărut cu câteva
decenii în urmă, iar numărul cercetărilor de teren a suferit o reducere
semnificativă odată cu colapsul sistemului sovietic. Totuși, noile descoperiri
argumentează necesitatea intensificării investigării siturilor tripoliene tardive,
atât pe orizontală (studierea unor microzone și aglomerări locale de situri), cât și
pe verticală (continuarea studierii stratigrafiei siturilor cu mai multe nivele,
relevante pentru cronologia tripolianului tardiv din zonă). În același timp,
cercetarea arheologică de perspectivă trebuie combinată cu cea de retrospectivă,
în sensul valorificării materialelor și rezultatelor unor investigații mai vechi,
care încă nu au intrat în circuitul științific. Există deja câteva puncte de reper,
care pot schmiba datele cu privire la relațiile dintre grupurile tripoliene târzii de
pe acest teritoriu. De exemplu, necropolele de la Cunicea și Oxentea, incluse
formal în etapa intermediară dintre Vîhvatinți și Hordinești, manifestă prea mari
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diferențe pentru a le atribui unui și același grup și indică necesitatea de
reevaluare a acestor relații. Într-un context mai larg, dar în aceeași ordine de
idei, unele materiale din estul Poloniei137 sau de pe malul drept al Prutului138
modifică substanțial arealul de răspândire al vestigiilor de tip Vîhvatinți,
tradițional conturat în zona Nistrului Mijlociu.
Suntem conștienți că un studiu adecvat, realizat la un înalt nivel științific,
al vestigiilor tripoliene târzii de pe teritoriul Republicii Moldova, ar fi capabil să
contribuie în mod semnificativ la o înțelegere mai bună a fenomenului
Cucuteni-Tripolye în sine. Or, în timp ce comunitățile cucuteniene dintre
Carpați și Prut cunosc o metamorfoză radicală, practic dezintegrându-se și dând
naștere unor manifestări culturale foarte specifice, ce au puțin în comun cu
tradițiile premergătoare, ceramica pictată continuă să evolueze în bazinul
Prutului și la est de acesta, stabilindu-se și în stepă, participând în realizarea
unor metamorfoze deosebit de interesante, interacționând cu culturile bronzului
timpuriu din estul Europei Centrale. Sperăm că noile cercetări vor fi capabile să
contribuie la o mai bună cunoaștere a acestui proces.

Așezarea de la Gródek Nadbużny – S. Jastrzębski, Imports of the Trypole culture
pottery in the South-Eastern group of the Funnel Beaker culture, în Memoires
Archaeologiques, Lublin, 1985; S. Jastrzębski, Kultura Cucuteni-Trypole i jej
osadnictwo na Wyżynie Wołyńskiej, Lublin, 1989.
138
Situl de la Sadoveni, județul Botoșani – Fl. Burtănescu, P. Șadurschi, Locuirea
eneolitică târzie de la Sadoveni, punctul „Valea Hotarului” (com. Manoleasa, jud.
Botoșani). Noi perspective asupra perioadei anterioare Hordinești în partea de nord
a Moldovei, în ForCult, XIII/2, 2013.
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NEW DATA ABOUT THE TRIPOLYE BII / CI, CI AND CII SITES
FROM REPUBLIC OF MOLDOVA
Abstract
Keywords: eneolithic, Republic of Moldova, late Tripolye, history of
research, settlements, artifacts.
The article is structured into two parts. In the first one, we publish the
materials from the surface of nine late Tripolye sites located in the Prut-Dniester
interfluve. These settlements belong to different local groups from the Tripolye
BII / CI, CI and CII stages and are of certain scientific interest. Worth to be
mentioned is the discovery of some miniature clay items, unique or very rare for
the territory of the Republic of Moldova, such as a miniature model of a sledge or
a human statuette with pieces of clay inserted into an abdominal cavity. In the
second part we present an overview of the main stages in the research of late
Tripolye sites between Prut and Dniester, with emphasize on the last two decades.

LIST OF ILLUSTRATIONS
Fig. 1. Map of sites published in the present paper: 1 – Socola III; 2 – Zahorna;
3 – Mîndîc; 4 – Balinții Noi III; 5 – Lopatna; 6 – Șoldănești; 7 – Bursuc
II; 8 – Climăuții de Jos III; 9 – Pruteni I.
Fig. 2. Socola III: 1 – location; 2 – topographical situation; 3 – elevation profile.
Fig. 3. Socola III: 1-16 – pottery.
Fig. 4. Socola III: 1-12 – pottery.
Fig. 5. Zahorna: 1 – location; 2 – topographical situation; 3 – elevation profile.
Fig. 6. Zahorna: 1-12 – pottery; 13 – model of sledge (a-c).
Fig. 7. Map of miniature sledge discoveries in the Cucuteni-Tripolye area (1):
1 – Zahorna; 2 – Konovka; 3 – Nezvisko; 4 – Yaltushkov; 5 –
Selishche; 6 – Chechelnik; 7 – Sushkovka; 8 – Talyanki; 9 –
Maydanetskoe; 10 – Chicherkozovka; sledge models (2): a –
Maydanetskoe; b-d – Talyanki (after Балабина, 2004); constructional
parts of a sledge (3) (after Балабина, 2004).
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Fig. 8. Mîndîc: 1 – location; 2 – topographical situation; 3 – elevation profile.
Fig. 9. Mîndîc: 1-16 – pottery.
Fig. 10. Mîndîc: 1-13 – pottery.
Fig. 11. Mîndîc: 1-14 – pottery.
Fig. 12. Mîndîc: 1-5 – coarse ware; 6 – fragment of a clay weight; 7 – fragment
of an anthropomorphic statuette; 8 – fragment of an axe.
Fig. 13. Mîndîc – anthropomorphic statuette with internal cavity and some
analogies: 1 – frontal view (a); frontal view with the indication of the
cavity and pieces of clay (b); side view (c); 2 – Ruseștii Noi (after
Погожева, 1983); 3 – Poduri (after Monah et alii, 2003).
Fig. 14. Mîndîc: 1-7 – flint implements; 8, 9 – stone artifacts.
Fig. 15. Balinții Noi III: 1 – location; 2-5 – pottery; 6 – anthropomorphic
statuette; 7 – stone axe; 8 – flint axe.
Fig. 16. Lopatna: 1 – location; 2 – topographical situation; 3 – elevation profile.
Fig. 17. Lopatna: 1-8 – pottery; Șoldănești: 9-15 – pottery.
Fig. 18. Bursuc II: 1 – location; 2 – topographical situation; 3 – elevation profile.
Fig. 19. Bursuc II: 1-9 – pottery.
Fig. 20. Bursuc II: 1-9 – pottery.
Fig. 21. Climăuții de Jos III: 1 – location; 2 – topographical situation; 3 –
elevation profile.
Fig. 22. Climăuții de Jos III: 1-7 – pottery.
Fig. 23. Climăuții de Jos III: 1-15 – pottery.
Fig. 24. Pruteni I: 1 – location; 2, 3 – pottery; 4 – anthropomorphic statuette.
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Fig. 1. Harta siturilor publicate în prezentul studiu:
1 – Socola III; 2 – Zahorna; 3 – Mîndîc; 4 – Balinții Noi III; 5 – Lopatna;
6 – Șoldănești; 7 – Bursuc II; 8 – Climăuții de Jos III; 9 – Pruteni I
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 2. Socola III: 1 – amplasarea sitului; 2 – schița topografică; 3 – profilul zonei
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Fig. 3. Socola III: 1-16 – ceramică
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Fig. 4. Socola III: 1-12 – ceramică
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Fig. 5. Zahorna: 1 – amplasarea sitului; 2 – schița topografică; 3 – profilul zonei
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Fig. 6. Zahorna: 1-12 – ceramică; 13 – machetă de sanie (a-c)
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Fig. 7. Harta descoperirilor de machete de sănii din arealul Cucuteni-Tripolye (1):
1 – Zahorna; 2 – Konovka; 3 – Nezvisko; 4 – Yaltushkov; 5 – Selishche;
6 – Chechelnik; 7 – Sushkovka; 8 – Talyanki; 9 – Maydanetskoe;
10 – Chicherkozovka; machete de sănii (2): a – Maydanetskoe; b-d – Talyanki
(apud Балабина, 2004); părțile componente ale unei sănii (3) (apud Балабина, 2004)
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Fig. 8. Mîndîc: 1 – amplasarea sitului; 2 – schița topografică; 3 – profilul zonei
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Fig. 9. Mîndîc: 1-16 – ceramică
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Fig. 10. Mîndîc: 1-13 – ceramică
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Fig. 11. Mîndîc: 1-14 – ceramică
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Fig. 12. Mîndîc: 1-5 – fragmente ceramice; 6 – fragment de greutate;
7 – fragment de statuetă antropomorfă; 8 – fragment de topor
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Fig. 13. Mîndîc – statuetă antropomorfă cu cavitate abdominală și câteva analogii:
1 – vedere din față (a); vedere din față cu indicarea cavității și biluțelor de lut (b);
vedere din lateral (c); 2 – Ruseștii Noi (apud Погожева, 1983);
3 – Poduri (apud Monah et alii, 2003)
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Fig. 14. Mîndîc: 1-7 – artefacte de silex; 8, 9 – artefacte de piatră
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Fig. 15. Balinții Noi III: 1 – amplasarea sitului; 2-5 – ceramică;
6 – statuetă antropomorfă; 7 – topor de piatră; 8 – topor de silex

https://biblioteca-digitala.ro

Noi date despre siturile Tripolye BII / CI, CI și CII din Republica Moldova

79

Fig. 16. Lopatna: 1 – amplasarea sitului; 2 – schița topografică; 3 – profilul zonei
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Fig. 17. Lopatna: 1-8 – ceramică; Șoldănești: 9-15 – ceramică
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Fig. 18. Bursuc II: 1 – amplasarea sitului; 2 – schița topografică; 3 – profilul zonei
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Fig. 19. Bursuc II: 1-9 – ceramică
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Fig. 20. Bursuc II: 1-9 – pottery
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Fig. 21. Climăuții de Jos III:
1 – amplasarea sitului; 2 – schița topografică; 3 – profilul zonei
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Fig. 22. Climăuții de Jos III: 1-7 – ceramică
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Fig. 23. Climăuții de Jos III: 1-15 – ceramică
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Fig. 24. Pruteni I: 1 – amplasarea sitului; 2, 3 – ceramică; 4 – statuetă antropomorfă
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MATERIALE ARHEOLOGICE
DIN AŞEZAREA CUCUTENIANĂ
DE LA DRĂGUŞENI (JUD. SUCEAVA)
Vasile Diaconu
In memoriam prof. Gavril Luca
Cuvinte-cheie: eneolitic, Cucuteni, Drăgușeni, aşezare fortificată, artefacte.
Introducere
Cunoscută încă din deceniul 3 al secolului XX, aşezarea cucuteniană de
la Drăguşeni (județul Suceava) a stârnit interesul cercetătorilor prin
amplasamentul său şi prin vestigiile arheologice furnizate.
Situl se află în zona de sud a Podişului Sucevei, pe partea stângă a râului
Moldova, la jumătatea distanţei dintre satele Drăguşeni şi Broşteni. Aşezarea ocupă
o bună parte dintr-un platou înalt, aflat la aproximativ 2 km est faţă de satul
Drăguşeni, pe malul drept al pârâului Balta Popii (fig. 1/1-3, 5). Amplasamentul
topografic al acestei staţiuni este unul deosebit; dispune de o foarte bună vizibilitate
asupra unui sector important al văii Moldovei, prezintă pante naturale pe trei laturi
(sud, vest și nord), ceea ce îi sporea capacitatea de apărare, iar la baza promontoriului
se găseau mai multe izvoare abundente. Altfel spus, este o aşezare cucuteniană
tipică, fapt susţinut şi de toponimul prin care este cunoscută – Cetăţuia1.
1

V. Ciurea, Preistoria. Viaţa omului primitiv în vechiul ţinut al Sucevei. V – Staţiunile
preistorice pe Valea Moldovei, 10, 1931, p. 18-20; D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările
culturii Cucuteni din România, Editura Junimea, Iaşi, 1981, p. 91.
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Primele cercetări, desfăşurate sub forma recunoaşterilor de suprafaţă şi a unor
mici sondaje, se datorează profesorului V. Ciurea şi învăţătorului D. Drăguşanu, care
au recuperat din cadrul sitului diferite materiale arheologice, reprezentate prin
fragmente ceramice, piese de silex, reprezentări antropomorfe şi zoomorfe2.
Ulterior, Vl. Dumitrescu a executat săpături mai ample în această aşezare, a
cărei suprafaţă a fost estimată atunci la aproximativ 2 ha. Prin cele cinci secţiuni
(A-E), totalizând aproximativ 260 mp, s-a urmărit sondarea staţiunii în două zone
distincte, respectiv spre est şi spre nord (fig. 1/4), cu scopul stabilirii stratigrafiei.
Materialele arheologice descoperite, în special resturile ceramice pictate, au adus
informaţii edificatoare privind încadrarea aşezării în faza B a culturii Cucuteni3.
Pe lângă ceramică, a fost descoperit şi un lot bogat de piese lucrate din silex,
piatră, os şi corn, dar şi numeroase statuete antropomorfe şi zoomorfe4.
Agricultura, practicată intensiv după introducerea sistemului colectivizării,
a făcut ca situl să fie puternic afectat. Cu toate acestea, profesorul Gavril Luca,
născut la Drăguşeni, a efectuat numeroase periegheze în zona respectivă, salvând
diverse piese arheologice care se găseau pe suprafaţa aşezării. Unele dintre
acestea, cum ar fi un vas cu tub de scurgere sau câteva statuete antropomorfe, au
fost publicate de autorul investigațiilor5, subliniind astfel importanţa acestui sit.
În contextul discuţiilor privitoare la istoricul cercetărilor din cadrul sitului
de pe Cetăţuia, se cuvine să amintim că o parte din plastica antropomorfă
descoperită aici a fost discutată şi de către cercetătorul Dan Monah 6.
De asemenea, publicarea monografiei comunei Drăguşeni a reprezentat
un nou prilej pentru a se face mențiuni despre vestigiile arheologice de pe
Cetăţuia, mai ales că autorul cunoştea bine realităţile istorice din zona amintită7.
Recent, în 2013, dr. Neculai Bolohan, de la Universitatea ,,Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, a făcut o cercetare de suprafaţă pe situl de pe Cetăţuia cu scopul de
a observa starea de conservare a acestuia, dar şi pentru a stabili eventuale corelaţii
între această aşezare cucuteniană şi alte staţiuni contemporane identificate în zonă.
V. Ciurea, Apreçu des antiquités préhistorique du département de Baia, în Dacia, IIIIV, (1927-1932), 1933, p. 54-55.
3
Vl. Dumitrescu, Une nouvelle station à céramique paint dans le nord-ouest de la
Moldavie, în Dacia, III-IV (1927-1932), 1933, p. 115-149; S. Ignătescu, Istoricul
cercetării culturii Cucuteni în Podişul Sucevei, în CC, XI, 2005, p. 6.
4
Vl. Dumitrescu, op. cit., fig. 4-23.
5
G. Luca, Noi mărturii privind vasele cu tub de scurgere, în Suceava, XI-XII, 19841985, p. 393-395; Idem, Statueta antropomorfă cucuteniană de la DrăguşeniFălticeni, în CercIst, SN, XII-XIII, 1981-1982, p. 113-116.
6
D. Monah, Plastica antropomorfă a culturii Cucuteni-Tripolie, BMA, III, PiatraNeamţ, 1997, fig. 140/7, fig. 169/3, fig. 188/7.
7
G. Luca, Monografia comunei Drăguşeni, judeţul Suceava, Editura „Constantin
Matasă”, Piatra-Neamţ, 2007, p. 23-25.
2
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În nota de faţă ne propunem să valorificăm un lot de materiale
arheologice provenite din situl cucutenian de pe Cetăţuia de la Drăguşeni, aflat
în colecţia Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ. Piesele care vor face
obiectul studiului nostru au fost descoperite prin cercetări de suprafaţă de către
prof. G. Luca, în perioada cât a funcţionat ca muzeograf la instituţia amintită
(1975-1985). Publicarea acestor artefacte vine să aducă unele completări la ceea
ce se cunoaşte deja despre situl amintit, în condiţiile în care, prin distrugerea
sistematică generată de lucrările agricole, posibilitatea unor săpături ample este
prea puţin viabilă.
Ceramică şi obiecte de lut ars
1. Vas lucrat din pastă fină, ars la cărămiziu. Recipientul este o amforă
în miniatură, iar pe diametrul maxim prezintă o proeminenţă perforată
vertical. Gura este ciobită şi îi lipseşte cea de-a doua proeminenţă.
Dimensiuni: înălţime – 5,7 cm; diametrul maxim – 5,6 cm; diametrul bazei –
2,4 cm; diametrul gurii – 3,4 cm (fig. 2/1).
2. Greutate de lut, modelată din pastă neomogenă, arsă la cărămiziu. Are
formă circulară şi era prevăzută cu o perforaţie în zona mediană. Obiectul se
păstrează în stare fragmentară. Dimensiuni: diametrul maxim – 10,5 cm;
grosime – 6,3 cm (fig. 2/2).

Plastică antropomorfă şi zoomorfă
3. Statuetă de mici dimensiuni, modelată din pastă fină, arsă la cărămiziu.
Fragmentul provine de la partea inferioară a unei reprezentări feminine.
Picioarele sunt unite, iar zona din spatele genunchilor este reliefată. Dimensiuni:
înălţime – 4,6 cm, lăţime – 2 cm (fig. 2/4).
4. Fragment dintr-o statuetă feminină, de la care se mai păstrează un
picior şi o porţiune din bazin. A fost modelată realist din pastă fină, omogenă,
arsă la cărămiziu. Dimensiuni: înălţime – 6,1 cm; lăţime – 2,2 cm (fig. 2/5).
5. Fragment dintr-o statuetă de dimensiuni medii, modelată stilizat dintr-o
singură bucată. Face parte din categoria reprezentărilor verticale, cu partea
inferioară conică. Statueta a fost lucrată din pastă fină, omogenă, fiind arsă la
brun-cărămiziu. Dimensiuni: înălţime – 6,7 cm; lăţime – 2,4 cm (fig. 2/3).
6. Figurină zoomorfă, reprezentând un mamifer. Capul este rupt, iar
picioarele sunt lipite şi schematic realizate. A fost modelată dintr-o pastă de
bună calitate, omogenă, cu mici granule de calcar şi cioburi foarte mărunt pisate
în compoziție. Dimensiuni: înălţime – 4 cm; lungime – 7,2 cm (fig. 2/6).
7. Figurină zoomorfă, destul de bine păstrată, ce reprezintă probabil un
bovideu. Este modelată din lut de bună calitate, fără impurităţi, ars la cărămiziu.
Capul şi picioarele sunt redate schematic. Dimensiuni: înălţime – 3,2 cm;
lungime – 5 cm (fig. 2/7).
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Piese litice
8. Percutor de silex, de formă sferică, cu urme de lovire şi desprinderi
aşchiale. Piesa este calcinată. Dimensiuni: diametrul maxim – 5,5 cm (fig. 3/1).
9. Aşchie macrolitică de silex cenuşiu. Păstrează o porţiune din cortex,
precum şi negativele unor desprinderi lamelare anterioare. Pe una din margini
şi pe partea distală prezintă retuşe. Dimensiuni: lungime – 10,3 cm; lăţime –
5,4 cm (fig. 3/3).
10. Aşchie de silex cenuşiu. Păstrează urme de cortex, iar pe partea
distală prezintă retuşe inverse. Dimensiuni: 4 x 3,5 cm.
11. Aşchie de silex, brun-cenuşiu, ovoidală, cu desprinderi aşchiale pe
ambele feţe. Dimensiuni: 4,9 x 2,8 cm.
12. Lamă de mari dimensiuni, de silex cenuşiu, opac, cu două nervuri şi
fine retuşe marginale. În zona bulbului de percuţie prezintă retuşe de
acomodare. Dimensiuni: lungime – 17,8 cm; lăţime – 3,6 cm (fig. 3/4).
13. Lamă de dimensiuni medii, din silex maroniu, cu o nervură şi fine
retuşe marginale. Dimensiuni: lungime – 8,7 cm; lăţime – 2,7 cm (fig. 3/2).
14. Lamă de dimensiuni medii, de silex cenuşiu, trunchiată, denticulată
pe una din laturi şi cu fine retuşe marginale. Prezintă puternice urme de lustru.
Dimensiuni: lungime – 4 cm, lăţime – 1,7 cm (fig. 3/8).
15. Fragment de lamă, de mici dimensiuni, de silex cenuşiu, prevăzută cu
retuşe marginale. Dimensiuni: lungime – 3 cm; lăţime – 1,7 cm (fig. 3/5).
16. Fragment de lamă, lucrată din opal de culoare albă, cu două nervuri şi
fine retuşe marginale. Dimensiuni: lungime – 3 cm; lăţime – 1,9 cm (fig. 3/10).
17. Fragment de lamă, lucrată din silex cenuşiu deschis, cu două nervuri
şi puternic retuşată. Dimensiuni: lungime – 4 cm; lăţime – 2,7 cm (fig. 3/9).
18. Fragment de lamă, de dimensiuni medii, lucrată din silex brun, cu o
nervură şi puternic retuşată. Dimensiuni: lungime – 5,2 cm; lăţime – 2,1 cm (fig. 3/1).
19. Fragment de lamă, din silex, cu o nervură. Piesa este calcinată.
Dimensiuni: lungime – 2,7 cm; lăţime –2 cm (fig. 3/12).
20. Fragment de lamă, de silex cenuşiu, cu o nervură şi fine retuşe
marginale. Fragmentul provine de la partea distală a lamei. Dimensiuni:
lungime – 2,7 cm; lăţime – 1,5 cm (fig. 3/11).
21. Împungător, lucrat din silex, pe suport lamelar. Are dimensiuni medii,
fiind retuşat pe una din laturi, dar şi spre vârf. Dimensiuni: lungime – 4,7 cm;
lăţime – 1,2 cm (fig. 3/6).
22. Răzuitor convex, lucrat pe suport lamelar, din opal de culoare albă.
Retuşat pe capăt şi pe ambele laturi. Dimensiuni: lungime – 4,7; lăţime – 2,3
cm (fig. 3/13).
23. Topor de formă trapezoidală, confecţionat din marnă, prelucrat sumar,
mai ales în zona tăişului. Păstrează urmele desprinderilor aşchiale. Dimensiuni:
lungime – 12,5 cm; lăţime – 5,5 cm (fig. 4/1).
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24. Teslă, lucrată din marnă, de formă trapezoidală. Suprafaţa este foarte
bine şlefuită şi prezintă unele deteriorări de uzură, în special pe tăiş.
Dimensiuni: lungime – 9,2 cm; lăţime – 5,3 cm (fig. 4/2).
25. Teslă, lucrată din marnă, prelucrată mai ales în zona tăişului. Are
formă dreptunghiulară şi păstrează urme ale desprinderilor aşchiale. Muchia
este ruptă. Dimensiuni: lungime – 7,6 cm; lăţime – 4,1 cm (fig. 4/4).
26. Dăltiţă de mici dimensiuni, lucrată din marnă şi cu urme de prelucrare
doar în zona tăişului. Muchia este îngroşată. Dimensiuni: lungime – 8 cm,
lăţime – 3,2 cm (fig. 4/3).
După această prezentare a lotului de materiale, se impun şi unele
consideraţii menite să sublinieze câteva aspecte generale.
Referitor la acel vas miniatural, facem precizarea că nu reprezintă o
raritate, astfel de piese fiind întâlnite în majoritatea aşezărilor cucuteniene. Ca şi
în alte cazuri, obiectul prezentat de noi este o imitaţie la scară redusă a unei
amfore. Pe lângă exemplarele descoperite tot în cadrul acestei aşezări8, mai
amintim recipiente similare identificate în locuinţele Cucuteni B de la Truşeşti
(județul Botoşani)9 şi Poduri (județul Bacău) 10. Majoritatea acestor vase
miniaturale sunt neglijent lucrate şi lipsite de decor11.
Plastica este ilustrată prin cele două categorii principale: reprezentări
antropomorfe şi reprezentări zoomorfe. Statuetele antropomorfe se păstrează în
stare fragmentară, sunt modelate stilizat şi ilustrează doar personaje feminine.
Cele trei reprezentări antropomorfe fac parte din categoria statuetelor în poziţie
verticală, de dimensiuni medii, care se încadrează în repertoriul tipologic
specific fazei B a culturii Cucuteni12. Şi săpăturile lui Vl. Dumitrescu au permis
descoperirea unui număr important de astfel de piese, majoritatea aflate în stare
fragmentară, cu o predominare a personajelor feminine13.
Şi în ceea ce priveşte figurinele zoomorfe, remarcăm schematismul
accentuat, astfel încât identificarea unei specii anume este dificil de realizat14.
Totuşi, după detaliile morfologice păstrate, putem admite că sunt redate animale
domestice, posibil chiar bovine.
V. Ciurea, Preistoria., pl. 4/3.
M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A.C. Florescu, Truşeşti. Monografie arheologică,
Editura Academiei Române, Bucureşti - Iaşi, 1999, fig. 346/5, 6, 9.
10
Gh. Dumitroaia, R. Munteanu, C. Preoteasa, D. Garvăn, Poduri-Dealul Ghindaru.
Cercetările arheologice din caseta C. 2005-2009, BMA, XXII, Editura „Constantin
Matasă”, Piatra-Neamţ, 2009, p. 72, nr. 32.
11
Şt. Cucoş, Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei, BMA, VI, Editura
„Constantin Matasă”, Piatra-Neamţ, 1999, p. 103.
12
D. Monah, op. cit., p. 113-116; Şt. Cucoş, op. cit., p. 123-130.
13
Vl. Dumitrescu, op. cit., fig. 19-22.
14
Şt. Cucoş, op. cit., p. 131.
8
9
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Un interes aparte prezintă şi lotul de piese litice, compus din artefacte
cioplite şi obiecte cu tăiş, realizate prin şlefuire. Prima grupă de piese este
lucrată în cea mai mare parte din silex şi doar două piese au fost confecţionate
din jasp. În schimb, piesele cu tăiş, sunt lucrate doar din marne brune
bituminoase, de provenienţă locală.
Din punct de vedere tipologic, întâlnim câteva categorii de piese litice
obţinute prin cioplire: lame, împungătoare, răzuitoare, aşchii. O atenţie
deosebită o merită piesele macrolitice (o aşchie şi două lame). Una dintre lame,
pe lângă faptul că are dimensiuni apreciabile, este lucrată din silex volhânian,
ceea ce ne poate indica faptul că avem de a face cu un eventual import în spaţiul
est-carpatic. Asemenea lame, considerate a fi adevărate cuţite, au o frecvenţă
scăzută în ansamblul litic al fazei Cucuteni B, iar contextual puteau fi utilizate
ca arme (pumnale, vârfuri de lance)15. Nu lipsită de importanţă este şi lama
denticulată şi cu puternice urme de lustru, care poate fi inclusă în categoria
inserţiilor pentru seceri.
Grupa uneltelor cu tăiş, realizate prin şlefuire, nefiind foarte bine
reprezentată numeric, nu poate constitui subiectul unei discuţii ample. Cele
patru exemplare amintite anterior documentează tipurile principale de piese
folosite în activităţile de tăiere, tranşare, cioplire, finisare, scobire, în special a
lemnului: topoare, tesle, dălţi.
Materialele publicate în această notă, fără să aibă o pondere cantitativă
deosebită, se remarcă totuşi prin diversitatea tipologică. Deşi provin din cercetări
de suprafaţă, aceste artefacte completează setul (relativ modest) de informaţii
cunoscute în legătură cu aşezarea cucuteniană de la Drăgușeni-Cetăţuia.
Un amănunt care trebuie subliniat este legat de poziţia strategică a acestui
sit, care putea controla o bună parte din sectorul mijlociu al Văii Moldovei.
Este, de altfel, una dintre puţinele staţiuni din faza Cucuteni B aflate pe malul
stâng al râului amintit şi care beneficiază de condiţii naturale de fortificare, la
fel ca şi aşezarea de la Boureni (jud. Iaşi)16, aflată la aproximativ 10 km spre
sud. Toate aceste detalii credem că ar trebui să constituie suportul unei analize
minuţioase privitoare la dinamica populaţiilor cucuteniene din faza B aflate la
interferenţa dintre Podişul Sucevei şi zona subcarpatică, având în vedere faptul
că Râul Moldova a fost şi o importantă rută de comunicaţie în preistorie.

15

16

Vezi şi N.N. Skakun, Excavations at Bodaki (Ukraine) and the importance of
flintworking activities in the eneolithic, în MemAntiq, XXIV, 2007, p. 334-345; M.
Gurova, Connotations functionnelles des grandes lames chalcolithiques; Example de
la Bulgarie, in ArchBulg, XIV, 2, 2010, p. 1-10.
V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi, II, Iaşi, 1985, p.
255, nr. LI.2.A.
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ARCHAEOLOGICAL ARTIFACTS
FROM THE CUCUTENI CULTURE SETTLEMENT
OF DRĂGUŞENI (SUCEAVA COUNTY)
Abstract
Keywords: Chalcolithic,
settlement, artifacts.

Cucuteni

culture,

Drăgușeni,

fortified

Within this article there are brought to our attention several
archaeological artifacts from the Cucuteni culture settlement of Drăguşeni
(Suceava County).
The settlement lies upon the Suceava Plateau, on the left bank of the
Moldova River, thus benefiting of a special strategic location. Systematic
researches and several surveys were carried out within this settlement in the
early 1920’s. Nowadays, the settlement is almost destroyed due to the intense
agricultural labors.
The set of items presented by this article was discovered by professor
Gavril Luca, during 1975-1985. More precisely, it is about several pieces of
pottery, anthropomorphic and zoomorphic representations, as well as stone and
flint tools. All the artifacts belong to the type register of the Cucuteni B phase.

LIST OF ILLUSTRATIONS
Fig. 1. Drăguşeni-Cetăţuia: 1-3 – settlement location; 4 – excavations carried
out by Vl. Dumitrescu; 5 – view of the settlement from the south (photo
N. Bolohan, 2013).
Fig. 2. Drăguşeni-Cetăţuia: 1 – miniature vase; 2 – burnt clay weight; 3-5 –
anthropomorphic statuettes; 6, 7 – zoonorphic figurines.
Fig. 3. Drăguşeni-Cetăţuia: 1-13 – stone items.
Fig. 4. Drăguşeni-Cetăţuia: 1-4 – stone items.
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Fig. 1. Drăguşeni-Cetăţuia: 1-3 – amplasarea sitului;
4 – săpăturile efectuate de Vl. Dumitrescu;
5 – vedere asupra sitului dinspre sud (foto N. Bolohan, 2013)
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Fig. 2. Drăguşeni-Cetăţuia: 1 – vas miniatural; 2 – greutate de lut ars;
3-5 – statuete antropomorfe; 6, 7 – figurine zoomorfe
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Fig. 3. Drăguşeni-Cetăţuia: 1-13 – piese litice
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Fig. 4. Drăguşeni-Cetăţuia: 1-4 – piese litice
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PRELIMINARY ARCHAEOZOOLOGICAL
COMPARATIVE DATA CONCERNING
THE HUSBANDRY IN CHALCOLITHIC
COMMUNITIES OF PODURI, FETEŞTI
AND TÂRGU NEAMŢ (CUCUTENI B PHASE)
Florentina - Carmen Oleniuc,
Luminița Bejenaru
Keywords: Chalcolithic, Cucuteni B, Poduri, Fetești, Târgu Neamț,
archaeozoology, husbandry, subsistence strategies.
Introduction
Cucuteni Culture appeared and spread in the eastern of Romania, over a
millennium (4600-3500 B.C.) (Mantu, 1998). Belonging to the phase Cucuteni
B we studied domestic mammal’s remains excavated from three sites: PoduriDealul Ghindaru (Bacău County), Fetești-La Schit (Suceava County) and Târgu
Neamț-Dealul Pometea (Neamț County).
Materials and methods
The archaeozoological analysis of the faunal assemblages was achieved
in the Laboratory of Animal Morphology, Faculty of Biology, „Alexandru Ioan
Cuza” University of Iaşi, mainly consisting of anatomical and taxonomical
identifications, age and sex estimation, encoding and quantification of data
(Udrescu et alii, 1999).
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Results and discussions
In the tell of Poduri (Cucuteni B) out of the 8967 bone remains
specifically identified, 8030 belong to domestic mammals (representing
89.55%), and the rest to hunted wild animals. In the site of Fetești (Cucuteni B)
out of the 636 skeletal fragments, 543 are domestic (85.35%) and 93 are wild.
In the archaeological site of Târgu Neamț there were analyzed only bone
remains of domestic animals that belong to class Mammalia.
Husbandry is the main human occupation to satisfy the steady demand for
meat and other products derived from domestic animals (hides, wool, milk).
The domestic mammals, mainly identified in samples of the Cucuteni B phase
are represented by cattle (Bos taurus), then ovicaprine (Ovis aries / Capra
hircus), pig (Sus scrofa domesticus), a classification done both according to the
number of skeletal elements, as well as the number of specimens (tab. 1). Few
skeletal remains are attributed to dog (Canis familiaris). In the samples of
Cucuteni B phase identified in the literature, show a prevalence of the domestic
mammals in number of bone remains and specimens.
In the analysed archaeozoological samples of Cucuteni B phase it was
recorded a progressive decrease in the frequency of the number of cattle
remains and an increase of the ovicaprine stock, thus requiring a comparative
analysis of the frequency of domestic mammals (Bos taurus, Ovis aries / Capra
hircus, Sus scrofa domesticus) in the Precucuteni-Cucuteni cultural complex
and the synchronous Gumelniţa culture.
Comparing with another sites, assigned to Cucuteni B phase, it was
observed that in sites of Valea Lupului, Mitoc and Cucuteni, the proportion of
skeletal elements of domestic mammals is the lowest, ranging from 70.28%,
70.89% and 71.17%, while the highest frequency of domestic mammalian bone
fragments is identified in the Mihoveni site (87.36%) similar values also being
recorded at Ghelăieşti (85.72%) and Liveni (83.31%).
Comparing the share of the mammalian bone fragments, identified in
Cucuteni B phase, with the synchronous occurrence in south-eastern
Romania (Gumelniţa B), it was observed the prevalence of domestic
mammals to the detriment of the hunted, which are predominant at
Gumelniţa B. In the archaeological sites Bucşani, Drăgăneşti and Vităneşti
(Gumelniţa B) it was identified the lowest frequency of domestic mammals
remains (64.20%, 58.90% and 58%, respectively) and the highest at
Vladiceasca (96.20%), a value close to that at Dumeşti (Cucuteni A),
Măriuţa (86.50%), a share similar to that at Feteşti, Ghelăieşti and Mihoveni
(Cucuteni B) and Gumelniţa (81.90%).
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Bos taurus
The low frequency of domestic cattle (Bos taurus) bone remains in the
archaeological samples belonging to the Cucuteni A phase compared to the
Precucuteni culture is determined by aridity and nutrient depletion in the soil
and the environment as a result of intense exploitation of the species, population
growth and the expansion of the settlements; the frequency of the bone remains
identified for Bos taurus in the sites, assigned to Cucuteni B phase (presented in
the literature) is slightly lower compared to the Precucuteni culture.
The transition to Cucuteni A phase is demonstrated by the reduced
frequency of cattle specimens, as a result of the aridity of the environment and
the increased demands of the species for the environmental conditions; in
Cucuteni B phase the frequency of the Bos taurus specimens is intermediate
between the Cucuteni period of Precucuteni and that of Cucuteni A phase, but
much higher compared to the frequency of individuals of this taxon in the sites
belonging to Gumelniţa B.
In the sites of Poduri, Feteşti, Târgu Neamț (Oleniuc, 2010) and Cucuteni
(Haimovici, 2004, p. 241-251) belonging to Cucuteni B phase, we observed that
the specimens of Bos taurus were slaughtered mainly at the age of 6-8 years. In
the tell of Poduri (Cucuteni B) 50 specimens were attributed to domestic cattle.
For the 8 horn pieces, 4 whole metapods and 2 lower jaws, it was assessed the
predominance of female individuals (animals used as sources of milk and its
derivatives, also an important food source, also having the reproductive capacity
to increase the herd).
The presence of geld individuals as well as the frontal part of the
eviscerated skull of domestic cattle, having a basal horn with smooth cut-marks
in the tell of Poduri (Cucuteni B) indicate the selectivity of the Chalcolithic
population for gracile and massive specimens, that could be used in agricultural
work. Only in the tell of Poduri (Cucuteni B) there were taken metric data from
8 horns of Bos taurus. Based on the flattening index it was assessed the
presence of one geld individual (92.64), 3 females (the average is 64.47, with
the minimum of 60.91 and a maximum of 66.67) and 4 males (with a range of
variation between 73.73 and 78.90, for which it was set an average of 76.17).
The brachycheros type is generally attributed to females and the primigenius
type is characteristic of males. In the Neolithic samples from Moldavia, the
dimensions of the horn processes are much larger than those in the late
Chalcolithic period (Cucuteni B) and the synchronous archaeological sites
(Gumelniţa B). The geld horn core belonged to a old individual of cattle (killed
at 8-10 years – stage V). The females horn cores of cattles belonged to
exemplars slaughtered at stage IV (6-8 years) in comparison with males ones
that had been killed at stage III (4-6 years).
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The 2 whole metatarsi of Bos taurus (1 on left side and 1 on the right)
identified in the tell of Poduri (Cucuteni B), correspond through their maximum
length (231.2 mm and 232 mm, respectively) and their distal epiphysis index (of
26 and 25, respectively) to geld specimens, with withers height of 126.33 cm and
126.44 cm respectively. The 2 domestic bovine metacarpi correspond to a geld
individual and a male. One right metacarpus, attributed to the geld individual, has
a length of 192 mm. The distal epiphysis index (I4) was calculated at 31.25 mm
and the withers size is 117.30 cm. The left metacarpus of domestic bovine,
characteristic of a male specimen, has a maximum length of 195.2 mm. The distal
epiphysis index was calculated at 35.86, and withers size is 122 cm.
Sheep / goat Breeding Group
In Cucuteni B phase of the total number of ovicaprine bone remains in
Valea Lupului and the eponymous station, there were identified predominantly
bone remains of Ovis aries (15.75% and 13.46%, respectively) in detriment to
the goat. This situation is similar in Cucuteni B phase at Poduri and Feteşti,
where there were identified more sheep skeletal elements, which represent
3.40% and 2.80%, respectively). The transformations that occurred at the end of
the Precucuteni period and the beginning of Cucuteni A phase (unlike the
synchronous Gumelnița B) are emphasized in the economy by increasing the
share of bone remains and the number of ovicaprine specimens, due to the
increase of environmental temperature and the decline of nutrient resources. In
all Chalcolithic sites of the Cucuteni B phase predominate the slaughtering of
the adult individuals of 4-8 years of sheep / goat, which suggests their use for
secondary products and to increase the flock.
Ovis aries
In the tell of Poduri (Cucuteni B) out of the 3029 ovicaprine bone
fragments, only 103 skeletal elements belong to sheep, representing 1.14%. Of
the 25 adult ovicaprine specimens, 12 individuals were attributed to the taxon
Ovis aries (48%). In the site of Feteşti (Cucuteni B) there were identified 6
sheep skeletal elements (0.94%), which were attributed to a mature specimen
(10%). In the tell of Poduri (Cucuteni B) there were found two neuro-cranial
fragments, one specific to the hornless type, and a parieto-occipital fragment
with right suture belonging to the taxon Ovis aries. Such specimens
predominate in the archaeological sites of the Neolithic period, but they were
also identified in the final stages of the Chalcolithic period (the synchronous
cultural aspect), as well as in the early stages of the Bronze Age, representing
an advanced stage of domestication (Bököny, 1973, p. 69-75). The frequency
of sheep bone remains (out of the total ovicaprine remains) in the evolution of
the Precucuteni-Cucuteni cultural complex and compared with the
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synchronous Gumelnița culture, decreases gradually due to the environment
aridity and the diminishing food resources. In the archaeological sites
belonging to the Gumelnița culture there were identified several sheep bone
remains due to the lack of rough terrain and the location of the Chalcolithic
settlements in low altitude areas. The flattening index, calculated for the 3
goat-looking horns indicates the predominance of the female specimens in the
site of Poduri (Cucuteni B). In the tell there were measured 3 sheep horns
(Ovis aries) with the average flattening index of 48.11 (ranging between 47.22
mm and 48.88 mm), which corresponds to adult female specimens. The
female horn processes of Ovis aries, identified in archaeological sites
belonging to the Cucuteni B phase are goat-like. In the tell of Poduri
(Cucuteni B) there were identified 3 whole sheep metacarpi. The smallest
withers size of sheep were estimated of 54.80 cm and the biggest of 62.56 cm
and 62.80 cm. In the tell of Poduri (Cucuteni B) it was identified one radius.
The height of the withers estimated is 51.97 cm.

Capra hircus
In the tell of Poduri (Cucuteni B) out of the 3029 ovicaprine bone
fragments, 100 were attributed to the domestic goat, representing 3.30% and / or
1.11% of total number of bone remains that were identified. Of the 25 mature
individuals attributed to the ovicaprine group, at least 13 adult specimens
belong to domestic goats (52%). In the archaeological site of Feteşti (Cucuteni
B) 2 remains were attributed to goat (representing 0.31%) from the same
individual (10%). The frequency of goat bone remains (of total number of
ovicaprine remains that were identified) drops abruptly from Cucuteni A phase
to the Cucuteni B phase. In the tell of Poduri (Cucuteni B), 3 of the 13 goat
horns belong to females and 10 to males. In the site of Feteşti (Cucuteni B) it
was identified 1 goat horn that belongs to a female. Domestic goat horns are
sword-like, prisca type.
Calculating the flattening index of the 13 domestic goat horns,
identified in the tell of Poduri (Cucuteni B), revealed that there were 3
females and 10 males. The flattening index of the female horns of Capra
hircus varies between 58.87 mm and 61.51 mm, and 67.44 mm to 78.76 mm
for males (Prummel, Frisch, 1986).
The withers size, calculated for a whole goat metatarsus, in the tell of
Poduri (Cucuteni B), is 58.26 cm, corresponding to the maximum length of 109
mm and minimum diaphysis width of 13 mm. The distal epiphysis index (I4) is
22.47, and the diaphysis index (I3) is 11.9. It was identified a radius of goat also.
It height of the withers was estimated of 58.26 cm.

https://biblioteca-digitala.ro

106

F.-C. Oleniuc, L. Bejenaru

Sus scrofa domesticus
It is ranked third in the samples of Cucuteni B phase, except in the Mihoveni
(Haimovici, 2001, p. 145-157) and Mitoc (Haimovici, 1986, p. 77-81) sites (where
the pig holds the second place 20.48% and 7.69%). In the tell of Poduri (Cucuteni
B) 1402 pig skeletal remains were identified, representing (17.45%) and in the site
of Feteşti (Cucuteni B) 85 pig skeletal elements were analyzed (15.65%). Small
percentages of pig bone remains were found in the samples of the Cucuteni B phase
at Cucuteni (6.61%), Valea Lupului (7.71%) (Haimovici, 1962, p. 291-321), Liveni
(8.38%) (Haimovici, Ungurianu, 2002, p. 279-291), Ghelăieşti (6.53%) (Haimovici,
Stan, 1986, p. 693-698) and Târgu Neamț (6.38%).
The predominance of the pig skeletal elements and of the number of
specimens identified in the Chalcolithic samples that belong to the Gumelnița
culture are intermediate between those characteristic of the Cucuteni A phase
and those obtained in the Cucuteni B phase and Precucuteni culture. The share
of the number of specimens attributed to swine in the Cucuteni A phase is two
times higher than the frequency of the specimens, mostly juveniles, of Sus
scrofa domesticus identified in Cucuteni B phase. In both phases (A and B) of
the Cucuteni culture, as well as in the Gumelnița culture, it was observed the
prevalence of piglets and subadult individuals (70-80%). The presence of
mature individuals in the tell of Poduri (Cucuteni B) can be supported by the
interest to maintain the herd. In the site of Feteşti (Cucuteni B) 3 specimens of
domestic pig were analyzed. The gender ratio is 1 : 2. In the tell of Poduri
(Cucuteni B) there were analyzed 15 specimens of domestic pig. There were
found 3 female and 12 male specimens. The gender ratio is 1 : 4, indicating a
strict gender selection in domestic pig.
The preponderance of male specimens at the expense of females is
supported in particular by the use of the domestic pig especially for the primary
products (meat and fat), while the presence of adult females is explained by the
reproductive capacity and the increase of the herd in the Chalcolithic
settlements. The first metatarsal IV of pig (with the total length of 85.2 mm, the
withers size was calculated to be 77.41cm) and the metacarpus III (with the
length of 78 mm, for which the withers size was calculated to be 80.74 cm)
correspond to male specimens. The second metatarsus IV of pig with the length
of 81.3 cm, it was estimated a size of 71.4 cm, corresponding to a female. All
pig specimens identified in the studied sites are the palustris type.
The withers height, calculated according to the 5 pig astragals, range
between 68.5 cm and 82.85 cm, with an average of 74.79 cm. The relatively
uniform metric data indicate, for the late Chalcolithic period in south-eastern
Romania and Cucuteni B phase the existence of crossbred populations
(resulting from the interbreeding of the domestic species with the wild species),
due to the semi-free living conditions.
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Canis familiaris
The dog is the first animal domesticated by humans 12,000 years ago, the
wolf being considered its ancestor. It is a medium-sized carnivorous mammal,
used in the Chalcolithic for guarding, as companion for hunting or for its fur
(Ion, Ion, 2002).
In the tell of Poduri (Cucuteni B) there were identified 134 dog skeletal
remains (3.15%) from at least five adult specimens (3.44%), in Feteşti
(Cucuteni B) there were analyzed 17 dog bone fragments (2.67 %) from 1 adult
specimen (2.17%) and in site of Târgu Neamţ (Cucuteni B) there were found 2
dog skeletal elements (4.25%) from the same mature individual (11.11%).
Calculation of basal skull length of Canis familiaris (according to Dahr’s
indices) emphasized the presence, in the tell of Poduri (Cucuteni B) 3 types of
dogs: small (palustris, with the basal skull length of 124.78 mm and 147.40
mm, respectively), medium size (intermedius, with the basal skull length of
157.55 mm) and large, with the range of the basal skull length (for 5 skeletal
elements) between 160.45 and 166.25 mm, with an average of 163.17 mm.
The dog basal skull length, in the tell of Poduri (Cucuteni B), calculated
according to the index Brinkmann I, there were identified only small dogs
(palustris, of 145.20 mm and 148.83 mm, respectively). The palustris-type dog
was identified, using the index Brinkmann II, as having a basal skull length of
148.64 mm, while the intermedius type had a basal skull length of 150.15 mm).
In the studied sample the presence of a dog mandible, with the jugal length of
71.5 mm, allowed the estimation of the Dahr index (basal skull length) to
163.35 mm, which is typical for a large specimen.
Conclusions
Husbandry is the main human activity in order to ensure a steady supply
of meat and other secondary products from domestic animals (hides, wool,
milk). The domestic mammals, identified in the analyzed Cucuteni B sites are:
domestic cattle (Bos taurus), sheep / goat (Ovis aries / Capra hircus), pig (Sus
scrofa domesticus) and dog (Canis familiaris). In the studied sites of Poduri,
Feteşti and Târgu Neamț there were butchered predominantly specimens from
the ovicaprine livestock, aged between 4 and 6 years, and for the domestic cattle
between 6 and 8 years, which suggests the exploitation of these animals mainly
for the secondary products (wool, milk, hides) and then for meat.
In the Cucuteni B phase the female, geld, and the male individuals of
domestic cattle have the height of the withers (calculated according to
metapods) much smaller and gracile than in the Cucuteni A phase, Precucuteni
culture and Gumelnița culture. The withers size for Ovis aries and Capra
hircus, calculated according to the metacarpus, in the tell of Poduri is much
larger than the withers size assessed in the Gumelniţa culture.
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In the tell of Poduri (Cucuteni B) the withers size (calculated according to
metapods and astragal) for the species Sus scrofa domesticus is larger than in
Precucuteni culture and similar to the withers height assessed in the Cucuteni A
phase and Gumelnița culture. Calculating the basal skull length of Canis
familiaris (according to Dahr’s indices) emphasized the presence 3 types of
dogs: small (palustris, with the basal skull length of 124.78 mm and 147.40
mm, respectively), medium size (intermedius, with the basal skull length of
157.55 mm) and large, with the range of the basal skull length (for 5 skeletal
elements) between 160.45 and 166.25 mm, with an average of 163.17 mm.
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Samples

Poduri

Fetești

Târgu Neamț

Species NISP
% MNI
% NISP
% MNI
% NISP
% MNI
%
Bos
3465 38.64
50 34.48 227 35.69
12 26.08
37 78.72
5 55.55
taurus
Ovis /
206 32.38
8
2826 31.51
Capra
Ovis
103 1.14
12 17.24
6
0.94
1 21.73
5 10.63
2 22.23
aries
Capra
100 1.11
13
2
0.31
1
hircus
Sus
scrofa
1402 15.63
15 10.34
85 13.36
8 17.39
3
6.38
1 11.11
domesticus
Canis
135 1.49
5
3.44
17 2.67
1
2.17
2
4.25
1 11.11
familiaris
31 67.37
47
100
9
100
8030 89.56
95 65.51 543 85.35
Total

Tab. 1. The frequency of domestic species in the studied samples,
belonging to Cucuteni B phase (according to NISP and MNI)
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PRELIMINARY ARCHAEOZOOLOGICAL
COMPARATIVE DATA CONCERNING
THE DISTRIBUTION AND THE IMPORTANCE
OF WILD MAMMALS IN THE SITES OF
PODURI AND FETEŞTI (CUCUTENI B PHASE)
Florentina - Carmen Oleniuc,
Luminița Bejenaru
Keywords: Chalcolithic, Cucuteni B, Poduri, Fetești, archaeozoology,
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Introduction
Cucuteni Culture appeared and spread in the eastern of Romania, over a
millennium (4600-3500 B.C.) (Mantu, 1998). Belonging to the Cucuteni B
phase we studied wild mammal’s remains excavated from two sites: PoduriDealul Ghindaru (Bacău County) and Fetești-La Schit (Suceava County).
Material and methods
The faunal material was analysed within the Animal Morphology,
Laboratory of Faculty of Biology, „Alexandru Ioan Cuza University” Iași.
Archaeozoological analysis consists in anatomical and taxonomically
identification, ageing, sexing and estimating the height of withers and the
interpretation of some traces obvious on animal bones in correlation with the
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important activities practiced by prehistoric population to obtain food (Baker,
Brothwell, 1980; Beldiman, 2007, p. 72-157).
The typology and causality of the pathological aspects observed on wild
mammal remains found in the sites of Poduri (Cucuteni B) and Fetești (Cucuteni
B) was achieved within the Comparative Anatomy Laboratory of Faculty of
Veterinary Medicine, Iași (Spătaru, Spătaru, 2004; Spătaru, Enciu, 2007).
Results and discussions
Of the 1030 skeletal remains of wild mammals identified in the Cucuteni
B levels of the studied site, 937 remains were found in the tell of Poduri and 93
in the site of Fetești. In the tell of Poduri (Cucuteni B), of the 937 skeletal
remains of wild mammals, 8 skeletal elements belonged to Equus caballus and
929 remains were assigned to specific wild mammals. In the site of Fetești
(Cucuteni B), of the 93 skeletal remains, 3 faunistic remains belonged to horse
and 90 were specific wild mammal’s remains.
Hunting is an old human activity performed so as to ensure the supply of
meat and other products from wild mammals (hides, hair, antlers, teeth), which
enable the production of clothes, ornaments and tools in the Chalcolithic period.
The reconstruction of the paleoenvironment is achieved based on remains of
wild (hunted) species, most of the time represented by mammals, which have
been identified in the archaeozoological samples.
Most of the bone remains of wild mammals belong to forest species (red
deer, elk, fallow deer, brown bear, wild cat, wild boar, pine marten and polecat)
and skirt species (aurochs, hare, roe deer); few are typical to the aquatic
environment (beaver). In the Cucuteni B settlements there were also identified
faunal remains of skirt-forest mammals: squirrel, fox, wolf, badger.

The horse (Equus caballus)
This species is of little importance in the diet of the Cucutenian
populations, as indicated by the small number of bone remains and individuals
in the Cucuteni A and B samples (tab. 1). These species should be considered
wild, as there are no archaeological data relating to its domestication. The
comparative distribution of Equus caballus in the evolution of PrecucuteniCucuteni cultural complex and the Gumelnița culture reveals a decreasing share
of skeletal remains and specimens of wild mammals in the studied samples than
in the sites identified in literature data.
These were found mainly in the Cucuteni B samples (Poduri and Feteşti)
and they were identified in literature, juvenile specimens of 12-15 months of
horse (Equus caballus), as well as 8-10 years old specimens. In the tell of
Poduri (Cucuteni B) it was identified one lower tusk, characteristic of male
specimens. In the site of Liveni (Cucuteni B) it was identified a metacarpus III
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with length of 229 mm, gracility index of 15.28 and withers size of 141 cm,
which corresponds to a large male (Haimovici, Ungurianu, 2002, p. 279-291).
In the tell of Poduri (Cucuteni B) there were found three worked bones of
Equus caballus used by Chalcolithic population as chisels (made of distal part
of two radius) and a tip (made of a rudimentary metapodium).

The wild mammals
In the Cucuteni B sites there were found faunal remains of mammals
typical for different biotopes: forest (red deer, elk, fallow deer, brown bear, wild
cat, wild boar, marten), plain (aurochs, hare, red deer), aquatic (beaver) and
skirt-forest species (fox, wolf, badger, polecat and squirrel). In the Cucuteni B
settlements in the Moldavian Subcarpathians the forest mammalian remains
rank first, followed by those living in the forest area and then the skirt-forest
species. We can say that in the prehistoric settlements, the forest areas were
more extensive than today.
Depending on diet, the wild mammals identified in the Cucuteni B
settlements can be ruminants (Carpathian red deer and fallow deer, aurochs, elk,
roe deer), omnivores (wild boar), carnivores (brown bear, fox, marten, polecat,
wolf, wild cat) and rodents (hare, beaver and squirrel). In all the studied
Cucuteni B settlements, it was observed the prevalence of ruminants, among the
faunal remains of wild mammals, followed by omnivores and carnivores.
Analyzing the Cucuteni B samples in comparison with the Cucuteni A
samples of the studied sites, we can conclude that hunting, practiced in the
Chalcolithic period, focused on large and medium-sized mammals
(represented by red deer, roe deer, wild boar and aurochs), that had a
considerable amount of meat, according to the number of bone remains and
the number of specimens (tab. 2).
In the tell of Poduri (Cucuteni B) predominate skeletal remains and
individuals of red deer (Cervus elaphus), followed by those of wild boar (Sus
scrofa ferus), roe deer (Capreolus capreolus) and aurochs (Bos primigenius.
In the site of Fetești (Cucuteni B), the hare (Lepus europaeus) ranks first
(according to NISP), replacing the red deer (Cervus elaphus) and wild boar
(Sus scrofa ferus).
Red deer (Cervus elaphus)
The largest share in the Cucuteni B phase (according to the number of
analyzed bone fragments) of deer (Cervus elaphus) is reported in the site of Mitoc
(77.47%). Similar values of the frequency of deer remains were recorded in the
sites of Ghelăieşti (68.50%), Cucuteni (60.67%) and Valea Lupului (64.86%).
The lowest rates of red deer (Cervus elaphus) skeletal elements (ranked first)
were identified in the studied stations of Poduri (43.35%) and Feteşti (43.65%).
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Only in the site of Liveni, the red deer (Cervus elaphus) ranked second, after
aurochs (Bos primigenius), representing 28.92%. In the tell of Poduri (Cucuteni
A), the deer (Cervus elaphus) ranked first (according to MNI), unlike the site of
Feteşti, where the deer (Cervus elaphus) ranks second (20.25%), or third in
Hoisești (13.04%) (Cavaleriu, Bejenaru, 2009, p. 106-190).
In the tell of Poduri (Cucuteni B) it was assessed that there were small,
gracile specimens of deer (Cervus elaphus) (with withers sizes ranging from
119.6 cm and 131.9 cm), likely attributed to female specimens, as well as robust
male specimens (with withers sizes between 134.8 cm and 143.5 cm). For these 6
calcanei it was estimated the average withers size of Cervus elaphus at 139.4 cm.
The antler (gathered or hunted) and skeletal remains of Cervus elaphus
represent the most often used animal material raw used in manufacturing tools
or weapons in Chalcolithic period. In the tell of Poduri (Cucuteni B) there were
identified 36 worked pieces, of which 14 were soft-hammers (38.88%), one
handle and chisel (each representing 2.77%), 8 planters, tips and scrapers (each
with 22.22%) and six smoothers (16.66%). In the site of Fetești (Cucuteni B) it
were identified two soft hammers, handles and tips (representing each 33.33%)
of the total of 6 worked pieces of Cervus elaphus.
Wild boar (Sus scrofa ferus)
The wild boar (Sus scrofa ferus) ranked second according to NISP, in
almost all sites of Cucuteni B phase. The largest percentages of wild boar (Sus
scrofa ferus) have been reported in the tell of Poduri (304 – 36.71%) and
Feteşti (21 – 38.18%), where it ranks third according to NISP and second
according to MNI.
The lower frequency of bone remains of Sus scrofa ferus were reported in
the Cucuteni B sites of Cucuteni (23.40%), Valea Lupului (19.59%), Mitoc
(17.17%) and Ghelăieşti (10.23%). In the site of Liveni, wild boar (Sus scrofa
ferus) ranks third (after the deer), with a share of 17.35% of NISP, that were
hunted predominantly. The wild boar (Sus scrofa ferus) ranks second, according
to the number of analyzed specimens, in nearly all Cucuteni B samples. The
highest percentages of boar (Sus scrofa ferus), according to MNI were reported
in the eponymous station (30%) and in the tell of Poduri (29.03%). Wild boar
(Sus scrofa ferus) also ranks second in the sites of Mitoc (21.04%), Ghelăieşti
(13.04%) and Feteşti (22.22%), and third place in the site of Valea Lupului
(18.51%) although the MNI frequency is lower.
Within the Cucuteni B and A communities a selection was performed of
the male individuals of wild boar (Sus scrofa ferus) (sex ratio is 1 : 8), hunted as a
food source, specimens with a lot of meat and fat, also for obtaining ornaments
and tools. In the tell of Poduri (Cucuteni B) it was identified a fused metatarsus
IV of boar with the maximum length of 96 mm and withers size of 84.48 cm,
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which was attributed to a female specimen. For a wild boar radius of 207 mm, the
withers size was appreciated at 107.58 cm. The wild boar (Sus scrofa ferus) tibia
supplied the withers size of 87.15 cm, taking into account the maximum length
(225 mm). These are typical for male mature specimens. In the site of Fetești
(Cucuteni B), there was found a scapula having a tumour, caused by an unhealed
wound (appeared in defending territory behaviour or mating periods).
In the tell of Poduri (Cucuteni B) the teeth and long bones of boar might
have been in Chalcolithic period, the animal material raw in manufacturing
tools used in weaving, removing greases, plant cultivation, finishing pottery.
It were identified 9 worked pieces of boar (Sus scrofa ferus), represented by
four knives (44.44%), three smoothers (33.34%), one needle and a spatula
(each having 11.11%).
Roe deer (Capreolus capreolus)
It is ranks third, according to the frequency of the number of remains,
identified in the tell of Poduri (89, representing 10.74%) and 8 remains found in
the site of Feteşti (14.54%), and in the sites (presented in the literature) of Mitoc
(3.60%) and Valea Lupului (8.10%). Roe deer (Capreolus capreolus) ranks fourth
in the sites of Liveni (10.74%), Ghelăieşti (3.14%) and Cucuteni (6.38%). Roe
deer (Capreolus capreolus) ranks third according to MNI in the tell of Poduri
(16.12%), Cucuteni (20%), Ghelăieşti (8.69%) and Mitoc, with a rate equal with
that of the aurochs (Bos primigenius) (10.52%). In the sample Valea Lupului, the
roe deer (Capreolus capreolus) ranks second (22.22%), while in the site of
Liveni, roe deer (Capreolus capreolus) ranks fourth (10.34%). In the site of
Feteşti (Cucuteni B), wild boar (Sus scrofa ferus), aurochs (Bos primigenius) and
roe deer (Capreolus capreolus) are found in similar percentages (22.22%).
In the tell of Poduri (Cucuteni B), one metatarsus of Capreolus capreolus
has the maximum length of 209 mm, for which it was calculated the withers
size of 75.65 cm. The second metatarsus has a maximum length of 208.4 mm
and withers size estimated at 75.44 cm. These are probably typical for the male
specimens. It was identified a metatarsus having haematoma.
The preponderance in the studied samples of shed antlers of red deer
(Cervus elaphus) and roe deer (Capreolus capreolus) indicate the butchering of
the male specimens, used for the large quantity of meat and / or metapods or
antlers, which are raw materials for manufacturing processes. In the tell of
Poduri (Cucuteni B), there were identified 16 worked pieces of Capreolus
capreolus, of which 7 were used like stitches (43.75%), 4 spatulas (representing
25%), two tips and needles (with equal frequency of 12.50%) and a pendant,
through perforating a medium phalanx (6.25%). In the site of Fetești (Cucuteni
B), it was identified one stitch, using a distal part of a metacarpus of roe deer
(Capreolus capreolus).
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Aurochs (Bos primigenius)
It ranks third (according to the frequency of the remains) in the sites of
Ghelăieşti (18.11%) and Cucuteni (9.57%), assigned to Cucuteni B levels. In the
other sites, belonging to the Cucuteni B phase (except Liveni), the aurochs (Bos
primigenius) is positioned in the fourth place (according to the frequency of
skeletal remains), with the following percentages: in the sites of Poduri (76 –
9.17%), Feteşti (2 – 3.63 %) and Mitoc (1.80%) (Haimovici, 1986, p. 77-81). The
aurochs outweighs red deer according to the prevalence of skeletal fragments,
ranking first in the sites of Liveni and Mihoveni, followed by red deer (Cervus
elaphus) and wild boar (Sus scrofa ferus). The aurochs (Bos primigenius) holds
the first place according to MNI, attributed in the site of Liveni (41.37%)
(Haimovici, Ungurianu, 2002, p. 279-291) and second in the site of Ghelăieşti
(26.08%) (Haimovici, Stan, 1986, p. 693-698), while in the sites of Cucuteni
(10%) (Haimovici, 2004, p. 241-251), Valea Lupului (14.81%) (Haimovici, 1962,
p. 291-321), Mitoc (10.52%) (Haimovici, 1986, p. 77-81) and Poduri (9.67%) the
wild boar (Sus scrofa ferus) came in fourth (according to analyzed specimens).
In the tell of Poduri (Cucuteni B), it was found an astragalus of Bos
primigenius, polished and used as smoother.
For artiodactyls ruminant and omnivorous mammals, mainly identified in
the Cucuteni B samples, the slaughtering age of roe deer (Capreolus capreolus),
wild boar (Sus scrofa ferus) and aurochs (Bos primigenius) is mainly between 4-6
years, unlike red deer (Cervus elaphus) which was slaughtered between 6-8 years.
Fallow deer (Dama dama)
In the tell of Poduri, there were found four skeletal fragments, belonging
to the thermophylic specie Dama dama (0.04%), that were attributed to a
mature individual (0.68%). Their presence in the Chalcolithic site emphasizes it
adaptability to a Chalcolithic climate, much warmer than the current one
(Drăgan, Airinei, 1997, p. 157-182).
The identification of fallow deer bone remains is explained by the
northern distribution boundary of the species in the Moldavian Subcarpathians.
In the Precucuteni sample of Andrieşeni, there were only found antler fragments
attributed to species Dama dama, which can likely be explained by the
intertribal trade and / or the annual antler shedding correlated with reproductive
cycle and temperature variations (Ion, Ion, 2002, p. 77-119). The presence of
the fallow deer was also reported in the Cucuteni A sample from Poduri only
through a metatarsus from an adult individual.
The share of the skeletal remains of carnivorous mammals found in the
Cucuteni B samples is reduced. There were identified carnivorous mammals
specific woodland areas: brown bear (Ursus arctos), wild cat (Felis silvestris),
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pine marten (Martes martes), polecat (Mustela putorius) and skirt-forested
species: fox (Vulpes vulpes), wolf (Canis lupus) and badger (Meles meles).
In the tell of Poduri (Cucuteni B), the carnivores totals 49 bone fragments.
Most carnivorous mammal skeletal elements that were identified come brown
bear (Ursus arctos) (16, representing 32.65%) and wild cat (Felis silvestris) (14,
representing 28.57%), fox (Vulpes vulpes) (7, with a share of 14.28%). In the
same site, there were found 6 skeletal elements belonging to marten (Martes
martes) (12.24%), 3 to wolf (Canis lupus) (12%). Polecat (Mustela putorius) was
represented by 2 bone fragments, with a percentage of 4.08%, while badger
(Meles meles) was present with one skeletal element (2.04%). In the tell of Poduri
(Cucuteni B), it was found a lower jaw of fox with a dental pathology
(discontinuity), caused probably by changing climate and genetic disorders.
In the site of Feteşti (Cucuteni B) there were identified 5 bone remains of
carnivorous mammals. There were identified 3 bone fragments of fox (Vulpes
vulpes), representing 60%. One bone fragment was attributed to pine marten (Martes
martes) and one to wild cat (Felis silvestris), with the same percentage (20%). The
increased frequency of the skeletal remains from mammals in the Carnivora Order in
the sites of the Cucuteni B phase, specific to forested areas (wild cat, pine marten,
brown bear) indicates a larger distribution area than the current one for these species.
Unlike Cucuteni A phase and the Gumelnița culture, in Cucuteni B levels
of the studied sites it was observed a decline in the number of identified bone
remains of carnivorous mammals, because of deforestation and population
growth. In the tell of Poduri (Cucuteni B) there was identified only one upper
tusk from a bear (Ursus arctos), which is typical for an adult male specimen.
Rodent mammals are poorly represented, according to the percentage of
remains and specimens attributed to them, in Cucuteni A and B samples; 3
species of rodent mammals were identified: beaver (Castor fiber), hare (Lepus
europaeus) and squirrel (Sciurus vulgaris).
In the tell of Poduri (Cucuteni B), the skeletal remains of the rodent
mammals sum up to 46. There were identified 12 beaver skeletal remains
(attributed to an adult specimen), which became extinct in the current fauna of
our country, 4 squirrel (Sciurus vulgaris) skeletal elements (from two
specimens: one immature and the second adult) and 30 hare remains (from two
specimens). The presence of the beaver (a species that became extinct in the
current fauna of our country) in the tell shows a richness of water network.
In the site of Feteşti (Cucuteni B) the number of skeletal remains
belonging to the Rodentia Order totals 32. There were identified only 2 smallsize species, represented by hare (Lepus europaeus) and squirrel (Sciurus
vulgaris). The number of bone elements of Lepus europaeus (25, from an adult
specimen) exceeds the skeletal elements of wild boar (Sus scrofa ferus) (21) and
red deer (Cervus elaphus) (24). There were also analyzed 7 squirrel (Sciurus
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vulgaris) bone fragments (attributed to the two specimens). Within the same
studied culture, the frequency of rodent mammal’s increases from the north
towards the southern distribution area of the Cucuteni communities.
The transition from Cucuteni A to Cucuteni B showed a decrease in the
frequency of beaver skeletal elements (due to deforestation and environmental
temperature increase) and an increase in the frequency of squirrel (Sciurus vulgaris)
skeletal remains. For carnivore and rodent mammals, hunting was done primarily for
adult specimens, unlike older specimens of slaughtered brown bear (Ursus arctos).

Conclusions
Hunting is an old human activity performed so as to ensure the supply of
meat and other products from wild mammals (hides, hair, antlers, teeth), which
enable the manufacturing of clothes, ornaments and tools or weapons used in
the Chalcolithic settlements in weaving, removing grease, wood processing,
pottery finishing and plant cultivation.
The reconstruction of the paleoenvironment is achieved based on description
of the remains of wild (hunted) species, represented by mammals that have been
identified in the archaeozoological samples, indicating different biotopes.
Depending on the environmental conditions, most of the bone remains of wild
mammals identified in the studied archaeological sites belong to forest species (red
deer, fallow deer, elk, brown bear, wild cat, wild boar, marten) and skirt species
(aurochs, hare, roe deer); few are typical to the aquatic environment (beaver).
For red deer (Cervus elaphus), wild boar (Sus scrofa ferus) and roe deer
(Capreolus capreolus) the withers size, calculated according to metapods and
tarsus bones in the studied Cucuteni B tell of Poduri, is similar to that in the
Cucuteni A phase and to the withers height in the Gumelnița culture.
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Sample
Poduri
Fetești
Ghelăiești
Mihoveni
Cucuteni
Mitoc
Valea Lupului
Liveni

NISP
8
3
6
–
3
–
1
7

%
0.08
0.44
0,63
–
0.88
–
0.19
0.90

MNI
2
1
2
–
1
–
1
3

%
1.37
2.17
2.02
–
2.5
–
1.41
2.89

Tab. 1. The distribution of horse (Equus caballus) remains and individuals,
identified in the sites belonging to the Cucuteni B phase
Sites

Species
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Sus scrofa ferus
Bos primigenius
Dama dama
Alces alces
Ursus arctos
Felis silvestris
Canis lupus
Vulpes vulpes
Meles meles
Martes martes
Mustela putorius
Castor fiber
Lepus europaeus
Sciurus vulgaris
Total wild remains
Equus caballus
Total

NISP
359
89
304
76
4
2
16
14
3
7
1
6
2
12
30
4
929
8
937

Poduri
(Cucuteni B)
%
MNI
38.64
14
9.58
5
32.72
9
8.18
3
0.42
1
0.21
1
1.72
2
1.50
1
0.32
2
0.75
1
0.10
1
0.64
2
0.21
1
1.29
2
3.22
2
0.42
2
100
49
–
2
–
51

%
28.57
10.20
18.36
6.12
2.04
2.04
4.08
2.04
4.08
2.04
2.04
4.08
2.04
4.08
2.04
4.08
100
–
–

NISP
24
8
21
2
–
–
–
1
–
3
–
1
–
–
25
7
92
3
95

Fetești
(Cucuteni B)
%
MNI
26.66
3
8.88
2
23.33
2
2.22
2
–
–
–
–
–
–
1.11
1
–
–
3.33
1
–
–
1.11
1
–
–
–
–
27.77
1
7.77
1
100
14
–
1
–
15

Tab. 2. The comparative distribution of remains and specimens
of wild mammals in the sites of Poduri and Fetești (Cucuteni B)
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%
21.42
14.28
14.28
14.28
–
–
–
7.14
–
7.14
–
7.14
–
–
7.14
7.14
100
–
–
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SOME CONSIDERATIONS
ABOUT THE CAVE BURIALS
IN THE BRONZE AGE OF ROMANIA
Alexandra Comşa
Keywords: Bronze Age, Romania, Cioclovina Cave, Igrița Cave, cave
burials, spiritual life.
Introduction
The cave is an unusal environment, always fascinating the human
communities. Its specific characteristics, the contrast between the outside light
and the inside darkness, the modelling of its inner structure, the water presence
that normally occurs, the specific sounds (or echoes), the relatively constant
temperature and humidity level, the unexpected level changes, all have brought
their contribution in creating a special state of mind of the people, especially in
the ancient times.
The caves and rock shelters have been used in time for different purposes,
some of them being mentioned here:
– habitation area (even beginning with the Paleolithic time);
– exploitation of various substances (i.e. ochre1);
– hiding places;
– shelters;
– different rituals (funerary ones, or not);
– burial grounds (in Romania beginning with the Middle Paleolithic).
1

M. Cârciumaru, Cele mai vechi mǎrturii certe ale utilizǎrii ocrului în paleoliticul din
Europa descoperite în Subcarpaţii Olteniei, in Buridava, IX, 2011, p. 9, 10.
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The last two ones are the most spectacular and challenging, as the
customs connected to the death of the individuals, are part of the passage rites.
According to Van Genep, the passage rites had three components, namely: the
segregation, liminal and aggregation phases. Among these, the liminal one is
mostly connected with the death.
In fact, the choice of using caves as locations for rituals, especially
funerary ones, is not surprising, if we take into account some important elements.
Drawbacks and advantages
An important fact is that many caves are not easily acccessible and this is
why, they could not be investigated, or this has been just partly done by
archaeologists. Some of these specialists are not attracted by this kind of
studies, as they involve risky situations, a good physical training and adequate
equipment. Besides, the conditions provided by the caves are rather difficult,
due to their horizontal, uneven strata, sometimes with large discontinuities, to
the humidity which is frequently present, but also to the lack of light, which
also hampers the detailed information that could be taken from there.
This is a reason why, in most of the cases, the Bronze Age funerary finds
from the caves in Romania had been done by speologists. But, in such
situations, even if they had all good intentions, those specialists could not assure
the complete information that the archaeologists had needed, for the simple
reason that they see things from a different angle, the one of their speciality.
Even so, they made possible the study of some burials and funerary customs
that, otherwise, would have been lost.
What about the animals from the caves ?
If we take a look in almost any cave, the animals who live there are all
blind, because they don’t need to use the sense of sight. On the other hand, they
have developed special means of orientation, like, for instance, the one used by
the bat.The sonar system is being used for detecting the surrounding objects, but
also the prey of the animal, by following the echo of the sound waves, sent in
all directions by the bat. Therefore, a very simple and efficient means of
orientation in the darkness.
What about the humans ?
The humans, as beings with a large adaptability, could live both in, or
outside the caves. Normally, they used them just as shelters over the night,
while, during the day they had outdoor activities.
But, if we compare them with the animals from that habitation area, we
could see that, due to their mobility, the humans didn’t lost their sight. Still,
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when they spent some longer time in the cave, their senses had been constrained
to get adapted to that specific environment.
The neurosciences have pointed out that during such an experience the
sight is diminished but this results in the more acute hearing, smelling, feeling,
touching of the surroundings. All these perceptions are giving a totally different
„image”, not only of the cave, but also of what is happening in there2. This fact
might have been obvious for the prehistoric communities and exploited as such.
In fact, this was a means of creating a halucinating atmosphere, but also a special
state of mind in the participants to certain ceremonies which occured in this kind
of spaces. Moreover, the people involved in such events had surely considered
that the divine forces accompanied them and facilitated or, on the contrary,
rejected what happened in the cave, also giving specific responses to these acts.

Cave and spiritual life of the ancient communities
The spiritual interpretation of the cave is a multiple and interesting one.
Fist of all, the cave is an archetype3, indicating a spiritual ascent, as light
is also a simbol of consciousness and knowledge. Therefore, the threshold from
darkness to the light is a symbolic representation of the spiritual evolution, from
the novice to the initiate. This could be an explanatin for the use of the cave in
different kind of ceremonies.
The cave, the same like the water, had been considered by a large number
of populations as assuring a facile connection with the after world4.
It is also connected with the female principle and it has two
interpretations in this sense. One of them is that the cave represented the
whomb. This one, if we take into account the irregular pattern of its walls, the
darkness, the persistent humidity and its usually sack-shape, could be a good
argument in the favor of this symbolic interpretation of the cave. But, being a
whomb also implies giving birth and maybe this was a strong reason why
people have been interred in the caves, in order to facilitate their revival into the
afterworld, which, in fact, would mean their second birth. In fact, as soon as a
human gets into a cave he practically comes back to life, on another level.
A very nice description of these changes in perception has been offered with
sensitivity by R. Whitehouse, A Tale of Two Caves. The Archaeology of Religious
Experience in Mediterranean Europe, in P.F. Biehl, F. Berthemes, H. Meller, The
Archaeology of Cult and Religion, Archeolingua, 13, Budapest, 2001, p. 161-168.
3
C. Hogh, The Archetypes „Earth”, „Water”, „Air” and „Fire” in Cave Paintings and
Rock Carvings, Merveilles & contes, vol. 7, no. 2, December 1993, p. 403-421.
4
R. Madgwick, Patterns in the modification of animal and human bones in Iron Age
Wessex: revisiting the excarnation debate, in O. Davis, N. Sharples, K. Weddingtonp
(eds.), Changing Perspectives on the First Millenium B.C. Proceedings of the Iron
Age, Research Student Seminar 2006, Oxford Oxbow, 2008, p. 99-118.
2
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Moreover, the moment of going out from the cave, from the darkness to light,
from wet to dry, is somehow similar with the moment of birth.
Another interpretation is associated with the „vulva”. As in ancient tims
the Earth was considered as being the Mother Goddess and the sky was the male
divinity, the entrance of the cave, that was practically an „access” to her inner
body, was considered to have been the „vulva”. In some regions of the world,
some special fittings had been done in order to allow the penetration of the Sun
beams, for a hierogamy with the Mother Earth in specific moments of the year 5.
It is most probably that the choice of using the cave as a burial ground
was in fact connected with the chance of reviving the departed ones. In order
to do that, the ancient people had performed specific rituals, not only to
maintain the benevolence of the Mother Goddess, but also to help their departed
to reach the realm of the spirits and adjust to their new „life”.
Ceremonies associated with the cave
As already mentioned, due to the specific environment created by the
cave, this was appropriate for many kinds of ceremonies, including the funerary
ones. Out of these, we could mention here some specific treatments of the dead,
which are found more frequently:
– inhumation into the soil of the cave;
– deposition in deepenings created into the floor of the cave;
– deposition of mummies in caves6;
– cremation on site, or elsewhere, with the burial placed there, or exposure of
the cremated remains on the floor of the cave;
– excarnation, with its different variants and upon which we will insist a little
in the following lines.
Excarnation
This kind of funeral has some certain variants, like natural, controled
excarnation, as well as deliberate excarnation.
For the caves from Romania there is no information about the existence
of the latter variant.
The cave finds of human remains are usually characterizd by the
unchanged appearance of the bones. This lack of changes is specific to the
decomposition in such a subterranean environment. This created a good
oportunity for the bones to be curated, or circulated among the members of the
living community, sometimes being re-interred, sometimes being not.

See for instance, Al. Fol, Thracian Sanctuary Cave Vulva (or the Whomb Cave), Web:
www.Krastatiza.rodenkrai.com.
6
Such discoveries are found worldwide, but they lack in Romania.
5
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Usually, it was made a selection of specific skeletal parts, most
commonly being chosen the skull and limb bones, the others being left in he
initial deposition, or re-used for other purposes. All these procedures show a
strong awareness of liminality, in all the processes involved, like: death of the
individual, decay, exhumation, curation, circulation, re-burial. Moreover, this
created stronger social bonds among the members of the living community,
between them and the deceased, all associated with a symbolic
depersonalization of the dead individual7 who, after passing through all these
stages, could be able to join the ancestors realm.
Generally, the excarnation in caves could take place in certain ways, out
of which, we mention here just a few:
Deposition of skeletons in a shallow, or deeper depression on the cave floor.
Regarding the Roşia cultural group, this was documented by some
funerary finds. Considering the inhumation practice of this group, studied in the
caves from Roşia, Gǎlǎţea, Râpa, Izbucu Topliţei, Gǎlǎşeni, all from the Bihor
County, it was presumed that this cultural grouip might have had analogies to
the south and east, as to the west it was a compact mass of cremation
practitioners. The skeletons were usualy discovered in a flexed position and
with vessels next to the skeleton8. According to one latest opinion it is
considered that there are not well defined arguments for their assignement to it 9.
As a result of the investigation carried out in the Româneşti Cave (Timiş
County), the so-called Water Cave, some human and animal fragmentary bones
mixed with broken pottery, all placed in two deepening had been discovered. I
was drawn the conclusion that the remains had resulted from an inhumation
necropolis. The respective find had been assigned to the Balta Sărată cultural
group of the Bronze Age10. Regarding this interpretation, I. Motzoi-Chicideanu
expressed his reluctance, considering that on that spot it was rather a

R. Madgwick, op. cit., in loc. cit., p. 99-118.
P. Roman, I. Németi, Descoperiri din perioada timpurie (pre-Otomani) a epocii
bronzului în nord-vestul României, in SCIVA, 37, 3, 1986, p. 198-232. This cultural
group had been also taken into consideration by J. Machnik, The earliest Bronze Age
in the Carpathian Basin, ArchSc, 1991, p. 44, 82.
9
I. Motzoi-Chicideanu, Obiceiuri funerare în epoca bronzului la Dunǎrea Mijlocie şi
Inferioarǎ, vol. I, 2011, Bucureşti, p. 317.
10
P. Rogozea, Grupul cultural Balta Sǎratǎ in contextul epocii bronzului din judeţul
Caraş-Severin, in SympThrac, 9, p. 23-25; Idem, New archaeological finds in the
cave from Româneşti, Timiş County, in SympThrac, 9, 1992, p. 98-100; Idem, New
archaeological finds in the cave from Româneşti, Timiş County, in H. Ciugudeanu, N.
Boroffka (eds.), The Early Hallstatt Period, Alba Iulia, 1994, p. 155-166.
7
8
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disturbance of the entire deposition layer and therefore, it cannot be known for
sure if it was really a necropolis11.
The anthropological study made upon the bones found at Româneşti is the
only one referring to Bromze Age remains discovered in a cave. Unfortunately,
this had been done by a specialist from another field than anthropology, thus
resulting the establishing of the number of individuals that was possibly more
than 11. At the same time, no anthropological norm had been used, so that the
respective analysis cannot be used for comparisons with other skeletons due to the
lack of the specific measurements and indexes of the individuals12.

Deposition of skeletons in a niche, in the wall of the cave.
Deposition right on the surface of the cave floor.
Possible deposition in a place that was flooded, at least from time to
time, in a kind of cuvetes.
For this category, the so-called burial ground discovered in the Cave
Izbucu Topliţei (Aştileu commune, Bihor County), of the Roşia cultural group,
comprised, in fact, disturbed osteological remains, very probably due to the
periodical floods that affected the area where they had been discovered. The
scarce information provided by the speologists who had signaled them, without
too many relevant elements both for archaeologists and anthropologists, had
pointed out the idea that such depositions had been used for a long time, being
obviously done on purpose, as shown by the axe (made of copper ?) and
fragmentary pottery that accompanied the deceased. Unfortunatley, for this case,
we cannot tell for sure if they had been really buried in that space, or just exposed
for excarnation. A drawback for such a conclusion would be the difficult access in
that cave. The find had been culturally assigned to the early Nagyrév culture, even
though, as pointed out by I. Chicideanu, „compared with the area of the group, the
position of the Izbucul Topliţei cave is totally excentric”13.
Deposition of skulls on the floor of the cave or in stone „boxes”.
Deposition of selected bones, the so-called symbolic burials.
In this sense, we could find the example of the Late Bronze Age (Bronze
D) discovery from the Cioclovina Cave, namely the Water Cave (Hunedoara
County) where some bronze objects togerher with a broken dish among whose
fragments charcoals, but also a lock ring and bones of raindear and pig could be
found. Near the dish it was also found a fragmentary urn (fig. 1). On another
I. Motzoi-Chicideanu, op. cit., p. 661.
M. Muntean, Consideraţii antropologice asupra unor oase umane povenite din
peştera de la Româneşti (jud. Timiş), in Banatica, 13, 1, 1995, p. 145-148.
13 Ibidem, p. 319.
11

12
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level of the cave, a huge amount of objects could be found, dispersed in heaps,
few meters away from each other. It could not be clearly established if these
depositions were somewhat connected with each other14.

Deposition of cremated bones.
In this category of finds those belonging to the Igriţa group could be
included. In the Igriţa cave (Peştera village, Aştileu commune, Bihor County),
for instance, according to the information provided by the speologists who
investigated it, there were a series of cremation burials belonging to the late
Bronze Age, out of which the funerary inventory could be recovered, some
items bearing traces of burning and being accompanied by charcoals and ashes.
It was also mentioned the fact that the cremation remains were totally missing,
being not known what happened to them. The only thing which could be
established for sure was that cremation had been done outside the cave, as
inside of it there was no trace of fire. Those who investigated the cave had
considered that the missing cremated bones from the cave is just „a purely
technical aspect of the problem”, the deceased being, in fact, represented by the
ashes brought from the pyre. A similar situation could be also observed in other
almost contemporary cemeteries from the Bihor County. Still, the ashes is
accompanied by broken pottery and other bojects, most of them being burnt up
to vitrification. All the items had been placed right on the floor of the cave,
without other fittings and without being covered with earth. They had been
arranged in groups, covering a surface of about 0.5 sqm. Obviously, the vessels
had undergone a secondary firing, some fragments of them being deformed, or
just bearing traces of the process. Moreover, the pottery was very fragmented,
being not possible to tell if this was due to its deliberate breaking or its throwing
into the fire. The space used for the burials was represented by secondary
galeries, or nishes, being somehow protected spaces.
Regarding the pyre that was employed for the dead cremation, it was a
community one, fact prooven by the ceramic fragments coming from the same
vessels that could be gathered from distinct burials.
Based upon the context of this find, it was considered that the cave
contained about 40 burials which, besides the urn had three adjacent vessels, to
which bronze objects, animal teeth, or perforated shells used as pandants could
be added, th same as some stones of red color and rounded quartz stones that
were also put together with the grave goods. A nice necklace made of animal
teeth can be seen in the figure no. 2.
It is also worth being mentioned the presence of two burials which most
probably had belonged to craftsmen, as their specific implements could be
14

I. Emödi, Noi date privind depozitul de la Cioclovina, in SCIVA, 29, 4, 1978, p. 481-495.
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recovered from there. They had a rich inventory but this fact is not unusual,
given that in those times the craftsmen had a high position in the society15.
More recently, it was considered that, in fact there were no burials in the
mentioned cave but more probably some depositions of cremated remains16.
Conclusions
Despite the existence of some funerary finds of the Bronze Age in caves,
they are less known, both archaeologically and anthropologically. Many of them
are even uncertain finds.
It would be encouraging that at least in few possible cases the skeletons
should be anthropologically studied.

I. Emödi, Necropola de la sfârşitul epocii bronzului din peştera Igriţa, in SCIVA, 31,
2, 1980, p. 229-273.
16
I. Motzoi-Chicideanu, op. cit., p. 657.

15
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Fig. 1. Cioclovina Cave – grave goods from the symbolic burial
(apud Emödi, 1978)

Fig. 2. Igrița Cave – necklace made of animal teeth:
1 – dish; 2 – lock ring; 3 – fragmentary urn (apud Emödi, 1980)
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MODELE DE LOCUIRE
ÎN PERIOADA TÂRZIE A EPOCII BRONZULUI
ÎN INTERFLUVIUL
SUCEAVA - SIRET - MOLDOVA
Alexandru Gafincu
Cuvinte-cheie: epoca bronzului, interfluviul Suceava - Siret - Moldova,
arheologia peisajului, analiză spațială, SIG, modele de locuire, cultura Noua.
Introducere
Identificarea relației dintre omul preistoric și mediul natural a devenit un
subiect din ce în ce mai abordat în ultima perioadă, drept pentru care, prin
intermediul cercetărilor interdisciplinare, au fost aduse contribuții importante
pentru reconstituirea unor comportamente adoptate de comunitățile preistorice.
După cum s-a demonstrat, topografia, clima și resursele naturale
reprezintă factori care au determinat grupurile umane să se adapteze la
condițiile microzonale, rezultând o multitudine de modele care pot fi
identificate însă cu dificultate. Arheologia mediului și analizele spațiale oferă o
gamă largă de metode pentru a analiza, înțelege și explica o parte din
comportamentul comunităților preistorice. Modul în care o regiune a fost
populată și modificările antropice rezultate din activitățile acestora oferă
informații care ne ajută la reconstituirea, deși parțială și ipotetică, a percepției
pe care o aveau asupra mediului.
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Acest articol reprezintă o continuare a unui studiu precedent1, de unde a
fost preluată, în mare parte, metoda de analiză.
Studiul își propune să utilizeze informațiile arheologice și geografice
pentru a releva maniera în care comunitățile Noua din perioada târzie a epoci
bronzului au adoptat un comportament asemănător la nivel macroregional sau
au fost nevoite să se adapteze în funcție de condițiile de mediu existente.
Comunitățile preistorice erau în strânsă legătură cu mediul natural, acesta
reprezentând factorul principal care influența alegerea locului pentru înființarea
unei așezări. Analizele spațiale utilizează caracteristicile topografice, climatice,
hidrologice și informații privind resursele naturale existente în proximitatea
așezărilor pentru identificarea constantelor comportamentale. Folosirea datelor
recente privind caracteristicile topografice, climatice și hidrografice a fost des
criticată, deși studiile realizate anterior au obținut rezultate viabile2.
Pentru această inițiativă a fost întrebuințată o bază de date ce conține 67 de
situri arheologice atribuite culturii Noua. Dintre acestea, 12 reprezintă descoperiri
personale, o parte publicate recent3, iar 55 sunt menționate în literatura de
specialitate4. Pentru analizele în programe SIG sunt necesare informații cât mai

1
2

3
4

Al. Gafincu, Some thoughts on settlement patterns. Late Bronze Age habitat in the
Șomuzul Mare basin, în SAA, 21 (1), sub tipar.
Printre altele: V. Gaffney, Z. Stančič, GIS approaches to regional analysis: a case
study of the island of Hvar, 1991; D. Micle, Un model practic de aplicare a
topografiei și cartografiei arheologice în analiza spațială a habitatului rural postroman din Dacia de sud-vest între sfârșitul secolului al II-lea și începutul secolului al
V-lea p. Chr., Timișoara, 2011; A. Asăndulesei, Aplicații ale metodelor geografice și
geofizice în cercetarea interdisciplinară a așezărilor cucuteniene din Moldova. Studii
de caz, lucrare de doctorat, mss., Iași, 2012, Biblioteca Facultății de Istorie.
Al. Gafincu, Cercetări de suprafață în bazinul mijlociu al Șomuzului Mare, în
ArhMold, XXXVII, 2014, p. 229-247.
Printre altele: D. Teodor, I. Ioniță, Cercetări arheologice în Podișul Sucevei, în
ArhMold, V, 1967, p. 309-325; N. Zaharia, M. Petrescu-Dâmboviţa, Eug. Zaharia,
Aşezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970; N.
Ursulescu, Așezările omenești de pe teritoriul Sucevei până în secolul al VI-lea, în
Suceava, III, 1973, p. 47-61; E.I. Emandi, Cercetări arheologice în bazinul superior al
Şomuzului Mare, lucrare de diplomă, mss., Iaşi, 1974; M. Ignat, Contribuții la
cunoașterea epocii bronzului și Hallstatt-ului timpuriu în județul Suceava, în TD, II,
1981, p. 133-146; N. Ursulescu, Șt. Manea, Evoluția habitatului din bazinul Șomuzului
Mare în zona comunei Preotești, în Suceava, VIII, 1981, p. 169-182; V. Chirica, M.
Tanasachi, Repertoriul arheologic al județului Iași, vol. I, II, Iași, 1984-1985; V.
Ursachi et alii, Cercetări arheologice de suprafață pe valea Siretului, la nord de
municipiul Roman, în MemAntiq, XVIII, 1992, p. 145-172; M. Andronic, P.V. Batariuc,
Contribuții la cunoașterea evoluției habitatului uman în zona limitrofă a orașului
Suceava, în Suceava, XVII-XVIII-XIX (1990-1991-1992), 1993, p. 9-24; B.P. Niculică,
https://biblioteca-digitala.ro

Modele de locuire în perioada târzie a epocii bronzului

133

exacte cu privire la amplasarea siturilor în teren și caracteristicile geografice
locale. Pentru 70% dintre situri aceste date au fost obținute în timpul cercetărilor
personale desfășurate în perioada 2011-2014, iar pentru 19 așezări au fost utilizate
hărțile și informațiile din literatura de specialitate.
Baza de date utilizată pentru analizele spațiale realizate în programe SIG
conține informațiile de localizare pentru siturile arheologice și rețeaua
hidrografică, digitizată de pe hărți topografice. Pentru a examina relația dintre
topografie și așezare a fost folosit un Model Numeric al Terenului cu o rezoluție
de 5 m, realizat anterior. Informațiile spațiale au fost procesate prin intermediul
programului QuantumGis, unde au fost realizate hărți ale pantei, expoziției
versanților, expunerii față de vânt și distanței față de apă.
Analizele spațiale, bazate în mod special pe caracteristicile de mediu și
corelarea acestora cu informațiile arheologice, geografice și observațiile din teren
prezintă o serie de limitări. Numărul redus al descoperirilor și calitatea datelor
privind localizarea acestora fac dificile astfel de abordări interdisciplinare. Pentru
evitarea acestui aspect este necesară realizarea unei baze de date în care se
impune menționarea coordonatelor absolute de localizare.
Deoarece sunt utilizate informații geografice recente, rezultatele obținute
în urma analizelor spațiale sunt vulnerabile și trebuie tratate critic. Descoperirea
de așezări noi poate duce la reinterpretarea datelor și propunerea unor noi
modele, argumentate cu ajutorul descoperirilor din săpături sistematice și a
analizelor interdisciplinare.
Spațiul de lucru
Spațiul de lucru ocupă o mare parte a Podișului Sucevei, fiind încadrat între
râurile Suceava și Siret, la nord-est și est, și Moldova, la vest, limita nordică a fost
trasată de-a lungul văii Ilișeștilor, reprezentând limita dintre Podișul Fălticenilor
și Depresiunea Litenilor la sud și podișul piemontan la nord5.
În acest areal se dezvoltă microzone cu caracteristici geografice distincte,
platouri structurale în partea centrală și estică, dealuri joase cu aspect îmbătrânit
în Depresiunea Litenilor și zone de luncă în bazinele Siretului și Moldovei 6.
Segmentarea platourilor structurale și înclinarea aproximativ nord-sud a
versanților face ca zonele cele mai propice locuirii să se afle la baza pantelor.
Epoca mijlocie şi târzie a bronzului în Podişul Sucevei, lucrare de doctorat, mss., Iaşi,
2006, Biblioteca Facultății de Istorie; M. Andronic, Istoria Bucovinei. De la începuturi
până la epoca cuceririi romane a Daciei, vol. I, Suceava, 2008.
5
E. Gheorghiu, N. Lupu-Brătiloveanu, Podișul Sucevei, în Geografia României, vol.
IV, București, 1992, p. 479.
6
V. Băcăuanu et alii, Podișul Moldovei. Natură, om, economie, București, 1980, p. 265.
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Climatul specific este determinat de curenții de aer rece, care au o
direcție generală nord-vest – sud-est 7, iar topoclimatele văilor Moldovei și
Siretului se individualizează prin canalizarea curenților de aer care urmăresc
direcția culoarelor8.
Pe platourile structurale din zona Fălticeni - Suceava se dezvoltă
pratoziomuri și soluri brune, iar în sectorul din sud-est, unde fragmentarea
versanților este mai accentuată, apar soluri podzolice și brune podzolite,
acoperite cu păduri de fag și alte foioase9.

Analiza în mediul SIG
Cele 67 de așezări din bronzul târziu sunt distribuite inegal în spațiul de
lucru. Cea mai mare densitate de locuire se înregistrează în bazinele Șomuzului
Mare și Șomuzului Mic, unde au fost descoperite artefacte atribuite culturii
Noua în 35 de puncte, 13 așezări au fost identificate în bazinul mijlociu și
inferior de dreapta al Sucevei, 13 în bazinul de dreapta al Siretului, iar 6 pe
afluenți ai Moldovei (fig. 1).
Procesarea în mediul SIG a permis obținerea unor hărți derivate, pantă,
expunere a versanților față de soare, protecția față de vânt și distanța față de apă.
Pentru a identifica legătura dintre așezări și caracteristicile de mediu au fost
extrase valorile pentru fiecare indicator morfometric utilizat în analiză (tab. 1) și
prezentate statistic (fig. 2-5).
Așezările se află în zone în care panta are între 0,5° și 6,6 °, cu o medie
de 3°. Cele mai numeroase așezări sunt amplasate în zone cu pante de 1-4°
(53,79%), urmate de 10 (15%) aflate pe versanți cu înclinare mai mare de 4° și
4 pe pante mai mic de 1° (6%) (fig. 2).
În bazinul mijlociu al Șomuzului Mare și în bazinul Siretului pot fi
sesizate diferențe microregionale. În prima zonă, așezările aflate de-a lungul
râului principal se află pe pante reduse, în comparație cu cele aflate spre
izvoarele afluenților unde valorile pantei sunt mai ridicate. Aceeași diferență
este înregistrată pentru siturile aflate pe terasa de 4-7 m a Siretului, unde pantele
sunt reduse, în comparație cu zonele de locuit amplasate la baza terasei
superioare a Siretului, unde versanții sunt mai accentuați.
Amplasarea în funcție de expunerea solară a versanților arată o preferință
pentru zonele însorite, cu expunere nord-estică (9,14%), estică (23,34%), sudAl. Roșu, Geografia fizică a României, București, 1980, p. 409.
I. Tănasă, Clima Podișului Sucevei – fenomene de risc, implicații asupra dezvoltării
durabile, lucrare de doctorat, mss., Suceava, 2011, Biblioteca Facultății de Istorie și
Geografie, p. 215.
9
V. Băcăuanu et alii, op. cit., p. 276-277.
7

8
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estică (20,30%) și sudică (13,19%), în timp ce pe versanții cu expunere vestică
și nordică a fost descoperită câte o așezare (3%) (fig. 3).
Absența sau numărul redus al siturilor aflate pe versanții cu expunere
vestică și nordică se datorează faptului că aceste comunități alegeau cu grijă
locul pentru înființarea unei noi așezări. Datorită amplasării în zone însorite,
comunitatea dispunea de o cantitate mai mare de lumină și căldură solară pe tot
parcursul anului.
Analiza expunerii în funcție de curenții de aer arată că cele mai multe
așezări (41,61%) au fost întemeiate în zone care sunt protejate sau foarte
protejate față de vânt, 5 (8%) se află în zone expuse moderat, în timp ce 21
(31%) se află în zone expuse și foarte expuse vântului (fig. 4).
La nivel microregional apar diferențe care pot reprezenta indicii ale unei
adaptări la condițiile climatice. În bazinul Siretului așezările protejate se află la
baza terasei superioare sau pe afluenți, în timp ce pe fragmentele de terasă din
lunca râului siturile se află în zone expuse vântului. În timpul cercetărilor de
suprafață s-a observat în cazul siturilor de la Hălăucești-Dealul Crucii, SăbăoaniLa Izvoare, Săbăoani-La Izvoare Nord și Săbăoani-La Bisericuță II amplasarea în
alveolări ale terasei superioare. Acest loc oferea protecție împotriva curenților de
aer care pătrund pe culoarul Siretului dinspre nord și nord-vest.
În bazinul Sucevei stațiunile protejate sunt localizate de-a lungul
afluenților, în timp ce siturile expuse se află pe terase medii și înalte din
apropierea Râului Suceava. Lipsa așezărilor de pe primele terase din bazinul
inferior poate fi datorată tocmai acestor curenți de aer rece care vin dinspre
nord-vest și care traversează culoarul Sucevei.
În bazinul Șomuzului Mare au fost observate două modele de organizare a
așezărilor în funcție de expunerea față de vânt. În Depresiunea Litenilor
majoritatea siturilor protejate se află de-a lungul râului principal (Liteni-CAP,
Liteni-Cociorbă, Liteni-Fântânuță, Vornicenii Mici-Sesii, Vornicenii Mici-Hârb,
Vornicenii Mici-Grind) și pe prima terasă a afluenților Drăgoiasca (DrăgoieștiDrăgoiasca I, Drăgoiești-Drăgoiasca II), Iazuri (Liteni-Izurcani) și Stâmbu
(Cumpărătura-Ponoare). Caracteristicile depresionare ale zonei conferă un plus
de protecție pentru aceste așezări. Siturile aflate în zone expuse se află la altitudini
relative mai mari (Vornicenii Mici-Șes) și pe terasele medii sau superioare ale
afluenților Zahareasca (Liteni-Șipoțel) și Drăgoiasca (Vornicenii Mari-Șipoțel).
În bazinul mijlociu, poziționarea așezărilor în funcție de direcția vântului
poate fi pusă în legătură cu amplasarea de-a lungul afluenților. În această
situație au fost identificate perechi sau grupuri de situri. Cele aflate la
confluența Șomuzului Mare cu un afluent sunt expuse vântului, iar pe afluenți a
fost descoperită câte o așezare care se află în zonă protejată.
Distribuția spațială a siturilor din bazinul Moldovei poate fi datorată
deopotrivă caracteristicilor topografice, cât și expunerii față de vânt. În zona
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localității Baia terasele Moldovei se succed de la vest spre est, ceea ce face ca
întreaga zonă să fie expusă curenților de aer rece care vin din zona
subcarpatică. Acest fapt face ca așezarea menționată pe teritoriul localității
Baia să fie expusă curenților.
În aval, siturile de la Ciumulești-Dealul Cireșlui, Antoceni-Săliște,
Moțca-Dealul Surda și Muncelul de Sus - La Gropi au fost întemeiate la baza
versanților cu orientare nord-sud. Nici una dintre acestea nu se află în Lunca
Moldovei, toate fiind situate pe afluenți. Această amplasare oferea protecție
contra vânturilor dominante (nord-vest – sud-est), iar terasa superioară a
Moldovei oprea înaintarea maselor de aer rece spre est. În acest areal doar
așezarea de la Moțca-Enache-Dumbravă, amplasată atipic în zonă înaltă, este
expusă vântului.
În perioada târzie a epocii bronzului apropierea față de sursa de apă pare să
fi fost un aspect important atunci când era ales locul pentru întemeierea unei noi
așezări. Jumătate dintre așezări se grupează la o distanță de 100-200 m (35,52%),
urmate de cele aflate la 0-100 m (14,21%) și cele la 200-300 m (12%) (fig. 5).
Trebuie precizat că în intervalul 0-100 m doar două situri se află la o
distanță mai mică de 50 m, în timp ce 12 se află în intervalul 50-100 m, iar în
intervalul 200-300 m doar un singur sit se află la o distanță mai mare de 250 m
față de cea mai apropiată sursă de apă. Astfel, 54 dintre așezări (80%) se află la
o distanță cuprinsă între 50 și 250 m față de arterele hidrografice. Cel mai
probabil siturile nu erau întemeiate la distanțe mai mici de 50 de metri față de
cursul de apă pentru a fi evitate inundarea zonei locuite.
Valorile cele mai mari au fost înregistrate pentru așezările aflate la baza
terasei superioare a Siretului. Transformările naturale și antropice fac dificilă
identificarea și cartarea cursurilor de apă din apropierea așezărilor Noua. Pentru
aceste așezări este verosimilă utilizarea apei potabile provenite din izvoarele de
coastă, abundente în această zonă10.
În afara efortului scăzut depus pentru aprovizionare, apropierea față de
cursurile de apă oferea și alte avantaje. Amplasarea așezărilor în proximitatea
confluențelor sau a izvoarelor puternice care formează zone mlăștinoase este o
caracteristică comună pentru această perioadă. Vegetația specifică zonelor mai
umede se menține și în perioadele de secetă, atunci când pășunile de pe versanți
sunt epuizate, reprezentând hrană pentru turmele de animale.

10

V. Ursachi, Săbăoani. Monografie arheologică, vol. I, Iași, 2007, p. 21.
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Discuții
Alegerea locului pentru înființarea unei noi așezări era foarte important
pentru comunitățile Noua. Analizele spațiale, hărțile topografice și satelitare,
observațiile realizate în teren au oferit informații pentru identificarea unor
constante comportamentale și modele de adaptare la caracteristicile geografice.
Analiza macroregională arată că siturile din această perioadă au fost
descoperite în zone joase, pe versanți cu pantă de 1-4°, cu o expunere a
versanților estică și sudică. Distanța redusă față de cea mai apropiată apă
curgătoare și față de zonele mlăștinoase reprezintă o altă caracteristică comună
pentru așezările Noua.
Amplasarea așezărilor în funcție de pantă poate fi urmărită zonal, fiind
observată existența în același areal al siturilor situate pe pante reduse și a celor
cu pante medii. De-a lungul Șomuzului Mare se remarcă prezența siturilor aflate
pe pante reduse, în timp ce așezările de pe afluenți se află pe versanți cu
înclinare medie. Situația este asemănătoare pentru așezările localizate pe
afluenții Sucevei și Moldovei, însă în aceste zone sunt puține descoperiri pe
prima terasă, în proximitatea râurilor mari. În bazinul de dreapta al Siretului au
fost populate pantele foarte reduse ale terasei de luncă, în timp ce la baza terasei
superioare sau pe afluenți stațiunile au fost amplasate pe pante moderate.
Diferențe pentru aceleași situri au fost observate și în cazul amplasării
așezărilor în funcție de direcția vântului din timpul iernii. Pe partea dreaptă a
Siretului așezările expuse curenților de aer se află pe fragmentele de terasă din
zona de luncă, în timp ce la baza terasei superioare sunt amplasate așezări
protejate. Amplasarea în alveole ale terasei sugerează o alegere intenționată,
realizată cu scopul de a diminua efectele maselor de aer rece care circulă pe
valea râului.
Pentru bazinele Moldovei, Sucevei, Șomuzului Mare și Șomuzului Mic
siturile protejate se află în apropierea râurilor principale, în timp ce pe afluenți
se află cele protejate de vânt. Situația este ușor de sesizat în bazinul mijlociu al
Șomuzului Mare, unde siturile sunt dispuse uniform. Fiecare așezare aflată la
confluența Șomuzului cu un afluent are cel puțin un corespondent spre izvoarele
respectivului afluent. Un caz similar este întâlnit în bazinul Sucevei. Așezarea
de la Mihoveni-Cahla Morii este expusă vântului dominant dinspre nord-vest,
cât și curenților de aer de pe valea Sucevei, în timp ce zona unde se află situl de
la Mihoveni-Siliște II este protejată.
În bazinul Moldovei se observă un comportament distinct, comunitățile
Noua utilizând potențialul topografic al zonei în favoarea lor. Așezările din
acest areal au fost întemeiate pe afluenți, la baza pantelor, însă la est de terasa
superioară a Moldovei. Acest amplasament oferă protecție atât contra maselor
de aer rece care coboară din zona subcarpatică, cât și vântului dominant.
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Lipsa
analizelor
de
paleomediu
îngreunează
reconstituirea
caracteristicilor principale ale mediului, aspecte care aveau impact asupra
locuirii preistorice din zona de lucru. Cu toate acestea, o serie de observații pot
fi realizate pe baza particularităților geografice actuale.
Zonele joase din luncile râurilor sunt acoperite cu soluri pe care se
dezvoltă pajiști și păduri cu arboret care nu oferă așezărilor protecție. În schimb,
cele de pe afluenți ai Moldovei, Sucevei și Șomuzului Mare, au în proximitate
areale cu solurile cenușii și solurile brune pe care se putea dezvolta o vegetație
mai înaltă, cu arbori, care să diminueze din efectele curenților de aer rece 11.
Amplasarea pe versanți cu înclinare redusă, în apropierea cursurilor de
apă, face ca în imediata proximitate a așezărilor să existe resursele naturale
necesare pentru practicarea economiei agro-pastorale specifice12.
Ipotezele privind sezonalitatea grupurilor culturale din bronzul târziu
indică mutarea periodică a întregii comunități la distanțe reduse, de între 2 și 10
km, atunci când pășunile din proximitatea așezării se epuizau13. În spațiul de
lucru distanțele dintre așezările pentru care este presupusă utilizarea sezonieră și
cele stabile variază între 1,5 și 4 km, pe trasee ce puteau fi parcurse cu ușurință
pe văile afluenților.
Coroborarea informațiilor provenite din analizele spațiale cu datele
geografice indică existența unor modele de locuire distincte. Amplasarea în
funcție de pantă, protecția împotriva factorului vânt, distanța și aranjarea în
funcție de rețeaua hidrografică sunt similare pentru așezările din zone cu
caracteristici topografice asemănătoare.
La extremitatea sudică a spațiului de lucru se remarcă diferențe notabile
între caracteristicile terasei de luncă și cele ale pantelor de la baza terasei
superioare. Prima zonă este înconjurată de resurse însă prezintă dezavantaje
(pante foarte reduse, sunt expuse vântului) care nu fac prielnică locuirea mai
ales pe timp de iarnă. Pe de altă parte, așezările care sunt protejate se află la
baza terasei superioare, așa cum este cazul celor de la Săbăoani. Aceste date
sugerează existența unei relații între cele două tipuri de situri. Este posibil ca pe
terasa de luncă, așezările să aibă un caracter sezonier, fiind utilizate doar în
anotimpul cald, în timp ce arealele locuite protejate să reprezinte zone de
refugiu pe timp de iarnă.

V. Băcăuanu et alii, op. cit., p. 266.
E. Sava, Unele aspecte economice din perioada târzie a epocii bronzului (complexul
cultural Noua-Sabatinovka), în T. Arnăut, O. Munteanu, S. Musteață (eds.), Studii de
istorie veche și medievală. Omagiul Profesorului Gheorghe Postică, Chișinău.
13
Idem, Așezări din perioada târzie a epocii bronzului în spațiul pruto-nistrean,
Biblioteca „Tyragetia”, XXVI, Chișinău, 2014, p. 504.
11
12
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În urma săpăturilor de la Săbăoani-La Izvoare, Săbăoani-La Izvoare Nord
și Săbăoani-La Bisericuță II au fost descoperite nivele de locuire atribuire
nediferențiat epocii bronzului și primei epoci a fierului, însă nu au fost
identificate resturi de locuințe14. Conform informațiilor stratigrafice, nivelul
cultural este mai consistent către capătul estic al secțiunilor cercetate, astfel
încât există posibilitatea ca așezările din perioada târzie a epocii bronzului să se
afle la baza versantului, iar săpătura să fi surprins doar periferia siturilor15.
Pentru locuirea din bazinul hidrografic al Șomuzului Mare au fost
prezentate anterior două modele de locuire. Localizarea siturilor din bazinul
mijlociu sugerează utilizarea sezonieră a așezărilor aflate pe cursul râului
principal, în timp ce pe afluenți se aflau așezările stabile care puteau fi utilizate
pe tot parcursul anului, dar mai ales ca refugiu pe timp de iarnă. Pentru așezările
din bazinul superior este dificilă identificarea acestei relații, însă rezultatele
analizelor indică utilizarea sezonieră a unui număr mare de așezări16.
Caracteristicile topografice și climatice au determinat comunitățile din
bazinele Sucevei și Moldovei să adopte modele diferite de adaptare. Lunca de
pe partea dreaptă a Râului Suceava este foarte îngustă, fiind urmată de o terasă
cu altitudini relative de 5-6 m, cu pante accentuate, unde afluenții au săpat văi
înguste și adânci, lipsind zonele mlăștinoase. Probabil lipsa acestor resurse,
inaccesibilitatea și expunerea față de vânt au fost factorii care nu au determinat
aceste comunități să se stabilească în apropierea cursului principal. Așezările
Noua se află, de cele mai multe ori, spre izvoarele afluenților, unde apar condiții
prielnice de locuire, resursele naturale necesare și protecție față de vânt.
În bazinul Moldovei, comunitățile Noua au evitat apropierea de zona de
luncă, fiind așezate pe afluenți, în zone protejate de masele de aer rece care coboară
din zona subcarpatică, dar și de vântul dominant cu direcție nord-vest – sud-est.
Concluzii
Coroborarea informațiile obținute în urma analizelor spațiale, a
observațiilor din teren și a caracteristicilor geografice din zona prezentată mai
sus reprezintă un demers realizat pentru a identifica relația dintre individ,
comunitate și mediu natural.
Stabilirea unor constante comportamentale macroregionale reprezintă un
prim pas în vederea realizării modelelor predictive, unul dintre scopurile acestuia
fiind acela de a completa repertoriul arheologic al unui spațiu geografic.
V. Ursachi, op. cit., p. 78.
Ibidem, p. 35, 36, 66, 78.
16
Al. Gafincu, Some thoughts on settlement patterns. Late Bronze Age habitat in the
Șomuzul Mare basin, în SAA, 21 (1), sub tipar.
14
15
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Diferențele topografice, climatice și hidrografice înregistrate de la o zonă
la alta au determinat comunitățile Noua să adopte modele diferite. În vederea
diminuării efortului depus pentru exploatarea resurselor, locul pentru înființarea
unui noi așezări era ales în funcție de caracteristicile locale. Amplasarea în
zonele cu versanți ușor înclinați, care dispuneau de o expunere solară estică sau
sudică, distanțele reduse față de cea mai apropiată sursă de apă și resursele
naturale reprezintă o caracteristică generală pentru aceste grupuri umane.
Deși culoarele râurilor principale nu oferă întotdeauna condiții propice de
locuire, cu precădere în anotimpul rece, popularea acestor spații poate fi
asociată cu sezonalitatea. Aceste areale sunt bogate în resurse, soluri fertile
pentru agricultură, vegetație pentru hrana turmelor de animale, iar pantele
reduse facilitează accesul la acestea. Pentru a minimiza efortul depus pentru
colectarea resurselor comunitățile Noua s-au stabilit temporar în astfel de locuri.

HABITAT MODELS OF THE LATE BRONZE AGE
IN THE SUCEAVA - SIRET - MOLDOVA INTERFLUVES
Abstract
Keywords: Bronze Age, Suceava - Siret - Moldova interfluves, landscape
archaeology, spatial analysis, GIS, settlement patterns, Noua culture.
The latest archaeological studies deal frequently with the subject of the
connection between prehistoric communities and natural environment. The aim
of the present study is to emphasize, based on the archaeological and
geographical data, the behaviour of the Late Bronze Age communities in a
macro-regional scale and to detect the habit changes resulted from the
adaptation to the micro-zone topography and climate.
Landscape archaeology and spatial analysis offer different methods to
examine, understand and explain the prehistoric people behaviour. The way that
humans settle in a region and their impact on the environment help us to
reconstruct, partially and hypothetically, their way of seeing the landscape.
The data base used in this analysis includes 67 archaeological sites
where Late Bronze Age artefacts were discovered. QuantumGis software was
used in order to gather information about the topographic and climate
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characteristics of the areas where prehistoric sites were located. Slope aspect,
wind shelter and the distance to the closest water source were factors used to
identify settlement patterns.
The researched area which presents a diverse landscape is located
between Suceava and Siret rivers, to the North-East and East, and Moldova
river, to the West. The differences between topography, climate and
hydrography but also the spread of natural resources, caused the Late Bronze
Age communities to choose different models of adaptation.

LIST OF ILLUSTRATIONS
Tab. 1. Morphometric indicator values used in the analysis.
Fig. 1. Late Bronze Age settlements distribution in the Suceava - Siret Moldova interfluves.
Fig. 2. Histogram distribution of Slope index.
Fig. 3. Histogram distribution of Aspect index.
Fig. 4. Histogram distribution of Wind shelter index.
Fig. 5. Histogram distribution of Distance to closest water course index.
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Nr.
cat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Al. Gafincu
Nume
Toponim

Antoceni-Săliște
Baia-Pe teritoriul satului
Bosanci-La Pod la Rediu
Bosanci-Nemirceni
Brătești-Valea Părului
Buneşti-Şcoala Generală
Ciumulești-Dealul Cireșului
Cordun-Fabrica de ceramică
Cumpărătura-Ponoare
Cumpărătura-Siliște
Drăgoieşti-Drăgoiasca I
Drăgoieşti-Drăgoiasca II
Fălticeni-Buciumeni
Fălticeni-Şelişte
Fălticeni-Șoldănești
Fălticeni-Vatra Târgului
Hălăucești-Dealul Crucii
Hălăucești-La Atelier
Hreațca-Iazul Mic
Ipotești-La Saivane
Ipotești-Lan
Ipotești-Siliște
Iugani-Izvoarele la Iugani
Izvoarele-La 500 m est de sat
Izvoarele-Pe partea dreaptă a DN
Lămășeni-Puntișoară II
Liteni-CAP
Liteni-Cociorbă
Liteni-Izurcani
Liteni-La Fântânuţă
Liteni-Şipoţel
Mihăieşti-Siliște
Mihăiești-Roșia
Mihoveni-Cahla Morii
Mihoveni-Siliște II
Mihoveni-Țarina de Jos

Pantă
(grade)
2.31
0.49
2.87
2.92
1.48
3.58
5.39
0.57
4.55
3.09
2.22
1.79
3.53
1.73
3.02
4.13
3.39
3.09
2.58
4.04
1.79
3.09
0.74
1.06
0.95
4.4
2.75
2.48
3.12
1.96
4.68
3.28
2.78
2.44
4.83
6.6

Expunerea
versanților
sud-est
est
nord-est
est
est
sud-est
sud-est
sud-est
sud-est
sud-est
sud-est
sud
sud
est
sud-est
est
est
est
sud-est
sud
sud-est
est
est
nord
nord-est
sud
sud-est
est
sud-vest
est
nord-est
sud-est
est
sud-est
est
nord-est
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Indexul
Protecție
față de vânt
0.9428
1.0033
0.8555
1.0111
0.9835
0.9426
0.9408
0.9708
0.8716
0.9748
0.913
0.8979
1.0116
1.0048
0.8766
0.929
0.9063
1.0142
0.8767
0.9004
0.9788
0.9028
0.9847
0.9907
0.9727
0.9517
0.9564
0.9499
0.9219
0.9494
1.0138
0.8706
1.0016
0.9422
0.9377
1.1195

Distanța
față de apă
(m)
175
91
91
109
176
167
109
1029
305
84
226
242
48
84
65
385
197
297
164
146
441
143
1084
299
1046
122
143
149
81
113
180
178
306
103
72
370
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Mogoșești-Siret Dealul Morii-Izvoare
Moțca - Enache-Dumbravă
Moțca-Surda
Muncelu de Sus-Pe Groapă
Pașcani-FântânelePârâul Vechi II
Petia-Siliște
Petia-Țântă
Plăvălari-Dealul Popii
Podeni-Vatra satului
PreuteştiLivada lui Spânu Gheorghe
Preuteşti-Seliște
Rădăşeni-Dealul Heleștiucului
Reuseni-La Biserică
Rotopănești-La Ghilitoare
Săbăoani-La Bisericuță
Săbăoani-La Izvoare
Săbăoani-La Izvoare Nord
Sfântu Ilie-La Nord de Sat
Sfântu Ilie-Siliște
Suceava-Curtea Domnească
Suceava-Șipot
Șcheia-Siliște
Topile-Dealul Bahnei II
Țarna Mare-În Livadă
Uncești-Vatra satului
Vornicenii Mari-Pârâul Velnița
Vornicenii Mici-Grind
Vornicenii Mici-Hârb
Vornicenii Mici-Şes
Vornicenii Mici-Sesii
Vornicenii Mici-Şipoţel

1.18

est

0.9561

115

3.01

sud-est

0.9229

140

2.47

sud

0.9019

122

3.81
3.83
1.86

5.25
3.28
1.82
2.05
2.44
2.81
3.8
2.97
3.23
3.72
2.68
1.67
1.82
2.26
2.06
1.2
1.76
2.44
2.88
4.18
2.86
1.77
1.97
2.64
1.92

sud
sud-est
sud-est

1.0513
1.061
0.9722

est
est
sud-est
sud

0.9263
0.8829
1.0725
0.9901

sud
sud
sud-est
est
nord-est
est
est
nord-est
nord-est
nord-est
est
est
est
sud-est
est
sud-est
sud
sud
est
sud-est
sud

0.9261
0.8852
0.8479
0.9029
1.0012
0.9201
0.931
0.9801
0.934
1.0003
0.871
0.8914
0.9959
0.9367
0.9256
0.9341
0.9324
0.9511
0.9531
0.9085
0.9827

Tab. 1. Valorile indicatorilor morfometrici utilizate în analiză
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165
116
195
133
210
73
198

163
159
128
68
202
750
600
116
108
420
79
120
194
230
82
183
122
8
199
125
269
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Fig. 1. Distribuția așezărilor în bronzul târziu
în interfluviul Suceava - Siret - Moldova
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Fig. 2. Graficul indicatorului Pantă

Fig. 3. Graficul indicatorului Expunerea versanților
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Fig. 4. Graficul indicatorului Protecției față de vânt

Fig. 5. Distanța față de cea mai apropiată sursă de apă
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ARTEFACTE DIN EPOCA BRONZULUI
AFLATE ÎN COLECŢIA
MUZEULUI DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE
TÂRGU NEAMŢ
Vasile Diaconu
Cuvinte-cheie: Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, colecţie
muzeală, epoca bronzului, topoare de piatră, cuţite curbe, obiecte de bronz.
În colecţia Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, printre alte
vestigii arheologice preistorice, se găsesc şi o serie de obiecte atribuite epocii
bronzului. Unele dintre acestea, care sunt deja publicate, nu vor mai fi reluate în
nota de faţă, scopul nostru fiind acela de a valorifica doar piesele inedite.
Obiectele la care facem referire provin din descoperiri întâmplătoare, din donaţii1,
cercetări de suprafaţă şi din săpături arheologice. Faptul că pentru unele artefacte
nu cunoaştem cu precizie contextul în care au fost găsite, ridică anumite semne de
întrebare în ceea ce priveşte încadrarea cronologică şi culturală exactă, motiv
pentru care, pornind de la trăsăturile morfologice şi prin identificarea analogiilor,
vom propune un palier temporal mai larg. Un lot de cinci piese provine din
staţiunea de la Davideni - La izvoare-Spieşti, unde au fost descoperite mai multe
materiale atribuite culturii Noua, publicate parţial în monografia sitului2.
1

2

Piesele nr. 1 şi 10 provin din donaţia profesorului V. Vrânceanu. O prezentare a
acestei colecţii a se vedea la R. Diaconu, Donaţia Profesor Vasile Vrânceanu - Târgu
Neamţ, în MemAntiq, XXVIII, 2012, p. 439-454.
I. Mitrea, Comunităţi săteşti la est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de la
Davideni din sec. V-VIII, BMA, IX, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamţ, 2001,
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Prezentăm în rândurile următoare un catalog al acestor artefacte,
structurat pe categorii şi tipuri.

1. Topor perforat, Şoimăreşti (com. Drăgăneşti), nr. inv. 4625 (fig. 1/2)
Este confecţionat din gresie, are formă ovoidală şi profilul drept. Muchia
este uşor evidenţiată prin două şănţuiri fine, dispuse pe marginile piesei.
Perforaţia este situată în partea superioară a toporului. Pe suprafaţa piesei, dar
mai ales pe muchie şi tăiş, se observă urme puternice de deteriorare, realizate
după momentul descoperirii. Piesa provine dintr-o zonă în care au fost
semnalate şi materiale ceramice atribuite culturii Noua. Analogii: Răuceşti (jud.
Neamţ)3, Soloneţ (jud. Suceava)4, Dobra (jud. Dâmboviţa)5.
Dimensiuni: înălţime – 8,2 cm; lăţime maximă – 4 cm; diametrul
perforaţiei – 1,6 cm.
2. Topor perforat, Târgu Neamţ - În spini, nr. inv. 4856 (fig. 1/1)
Se păstrează doar jumătatea superioară a unui topor confecţionat din
andezit6. Avea formă ovală, muchia fiind ascuţită. Perforaţia este perfect cilindrică,
dar descentrată faţă de axul longitudinal al piesei. Suprafaţa toporului a fost foarte
atent şlefuită. Piesa provine de pe suprafaţa unei aşezări a culturii Costişa7. Faptul
că în situl respectiv au fost identificate şi bucăţi de andezit neprelucrat, ne poate
conduce la ideea că astfel de artefacte erau confecţionate chiar în cadrul aşezării.
Analogii: jud. Suceava8, Ovidiu (jud. Constanţa)9, Schitu (jud. Giurgiu)10.
Dimensiuni: înălţime – 7 cm; lăţime maximă – 4,6 cm; diametrul
perforaţiei – 2 cm.
p. 28-31. Mulţumim dl. dr. Ioan Mitrea pentru faptul că ne-a permis să publicăm unele
materiale inedite provenite din săpăturile de la Davideni.
3
Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări arheologice din nord-estul judeţului Neamţ, în
MemAntiq, XVIII, 1992, p. 85, fig. 7/7.
4
B.P. Niculică, V. Budui, I. Mareş, Consideraţii privind unele topoare de piatră, din
epoca bronzului, descoperite în Podişul Sucevei, în Suceava, XXIX-XXX, 2002-2003,
p. 282, fig. 2/3.
5
A. Ilie, L. Mecu, M. Frânculeasa, Topoare preistorice din cadrul Complexului Naţional
Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte (I), în Buridava, 8, 2010, p. 35, pl. V/1.
6
Mulţumim dl. prof. univ. dr. N. Buzgar de la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”
Iaşi, Facultatea de Geologie, pentru determinarea petrografică.
7
O prezentare a acesteia vezi la V. Diaconu, Depresiunea Neamţ. Contribuţii arheologice,
BMA, XXVIII, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamţ, 2012, p. 41, 42, 91-97.
8
B.P. Niculică, V. Budui, I. Mareş, op. cit., în loc. cit., p. 283, fig. 8/3.
9
P. Haşotti, Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecţiile Muzeului de
Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, în Istros, IV, 1985, p. 9, fig. 5.
10
C. Schuster, M. Munteanu, Consideraţii privind unele topoare din epoca bronzului,
găsite la sud de Carpaţi, în MemAntiq, XX, 1995, p. 80, fig. 1/a.
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3. Topor perforat, nord-estul judeţului Neamţ, nr. inv. 215 (fig. 2/3)
Artefact confecţionat din diorit, păstrat în stare fragmentară. Reprezintă
jumătatea superioară a unui topor de formă ovală, cu umerii bine reliefaţi,
muchia conică, circulară în secţiune. Suprafaţa obiectului este foarte atent
şlefuită. Perforaţia este plasată în zona mediană, fiind atent finisată. Etapă
neprecizată a epocii bronzului. Analogii: Răuceşti (jud. Neamţ)11.
Dimensiuni: înălţime – 6,8 cm; lăţime – 5,3 cm; diametrul perforaţiei – 2 cm.
4. Topor perforat, Drăguşeni (jud. Suceava), nr. inv. 1804 (fig. 2/4)
Fragment dintr-un topor de piatră, provenind de la partea superioară a
artefactului. Obiectul a fost lucrat din andezit şi era în curs de prelucrare.
Umerii sunt bine reliefaţi, profilul curbat, iar muchia este evazată, terminată
printr-un buton convex. Suprafaţa piesei prezintă asperităţi, nefiind şlefuită
decât în zona perforaţiei. Orificiul pentru fixarea cozii este uşor tronconic,
executat parţial. Analogii: Angheleşti (jud. Vrancea) 12, Liteni (jud. Suceava)13,
Piatra-Neamţ (jud. Neamţ)14. Bronzul mijlociu sau târziu.
Dimensiuni: înălţime – 6,4 cm; lăţime maximă – 5,1 cm; diametrul
perforaţiei – 2,2 cm.
5. Topor perforat, nord-estul judeţului Neamţ, nr. inv. 2281 (fig. 1/3)
Fragment dintr-un topor masiv, confecţionat din andezit. Artefactul
reprezintă jumătatea inferioară a unui topor de mari dimensiuni, care a fost
spart în zona perforaţiei, dar reutilizat prin confecţionarea unui nou orificiu
pentru fixarea cozii. Profilul este drept, iar tăişul puţin curbat. Perforaţia este
uşor descentrată faţă de axul longitudinal şi uşor conică. În secţiune
transversală este rectangular. Analogii: Valea Seacă (jud. Bacău)15. Etapă
neprecizată a epocii bronzului.
Dimensiuni: înălţime – 11 cm; lăţime maximă – 7,2 cm; diametrul
perforaţiei – 2,3 cm.
6. Topor perforat, nord-estul judeţului Neamţ, nr. inv. 212 (fig. 2/1)
Topor confecţionat din rocă vulcanică (andezit ?), cu profilul uşor curbat
şi umerii bine reliefaţi, muchia este cilindrică şi se termină printr-o suprafaţă
uşor proeminentă. Tăişul este puţin arcuit şi nu prezintă urme de uzură.
Perforaţia este plasată în zona centrală a piesei şi este perfect cilindrică.
Gh. Dumitroaia, op. cit., fig. 6/7.
V. Bobi, A.E. Apostu, Contribuţii la întocmirea catalogului topoarelor-ciocan cu
gaură de înmănuşare, descoperite în zona de curbură a Carpaţilor, în Vrancea, XI,
1997, fig. 4/9.
13
B.P. Niculică, V. Budui, I. Mareş, op. cit., în loc. cit., p. 277, fig. 1/1.
14
C. Matasă, Descoperiri arheologice în raionul Piatra Neamţ, în MCA, V, 1959, p.
731, fig. 9/2.
15
L.E. Istina, Aperçu des outils en pierre polie (néo-énéolithique et l’Âge du Bronze) de la
collection du Musée ,,Iulian Antonescu” de Bacău, în SAA, VII, 2000, p. 293, fig. 3/1.
11

12
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Artefactul a fost atent şlefuit. Analogii: Gâdinţi (jud. Neamţ) 16, Soloneţ (jud.
Suceava)17, Valea Lupului (jud. Iaşi)18.
Dimensiuni: înălţime – 11 cm; lăţime maximă – 4,8 cm; diametrul
perforaţiei – 2,6 cm.
7. Topor perforat, nord-estul judeţului Neamţ, nr. inv. 2003 (fig. 2/2)
Topor confecţionat din rocă vulcanică de culoare verzuie. Are formă
bitronconică, cu profilul drept şi faţa superioară mai proeminentă. Umerii piesei
sunt bine reliefaţi prin două pseudo-nervuri orizontale. Muchia este circulară în
secţiune şi se termină printr-o suprafaţă plană. Perforaţia este tronconică şi
amplasată în zona mediană a piesei. Analogii: Botoşana (jud. Suceava)19, Poiana
Micului (jud. Suceava)20, Iaslovăţ (jud. Suceava)21, Ciclova (jud. Mehedinţi)22.
Dimensiuni: înălţime – 9,4 cm; lăţime maximă – 6,2 cm; diametrul
perforaţiei – 2,8 cm.
8. Cuţit curb, Davideni - La izvoare-Spieşti, 1977; nr. inv. 1855 (fig. 3/4)
Piesa este confecţionată din şist de culoare verzuie. Întreaga suprafaţă a
obiectului a fost foarte bine finisată, muchia fiind curbată, iar tăişul este drept. În
secţiune transversală este lenticular. A fost rupt în zona proximală. Cultura Noua.
Dimensiuni: lungime – 9,5 cm; lăţime maximă – 5 cm.
9. Cuţit curb. Davideni - La izvoare-Spieşti, 1979, S. IV; nr. inv. 1840 (fig. 3/3)
Exemplarul este confecţionat din silex cenuşiu şi păstrează pe întreaga
suprafaţă desprinderi aşchiale. Marginile piesei sunt curbate şi mai ales în zona
tăişului prezintă urme puternice de lustru. Vârful şi partea proximală au fost
rupte din vechime. În secţiune transversală este lenticular. Cultura Noua.
Dimensiuni: lungime – 8,4 cm; lăţime maximă – 3,7 cm.
10. Cuţit curb. Nord-estul judeţului Neamţ, nr. inv. 4636 (fig. 3/2).
Obiectul a fost lucrat din silex, de culoare cenuşie. Pe întreaga suprafaţă a
obiectului se observă desprinderi aşchiale. În zona proximală a piesei se
V. Ursachi, Aşezarea dacică de la Gâdinţi, com. Sagna, jud. Neamţ, în Carpica,
XXX, 2001 p. 11, pl. I/8.
17
M. Andronic, Evoluţia habitatului uman în bazinul hidrografic Soloneţ din paleolitic
până la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în Suceava, XXII-XXIII, 1997, p. 57, pl. IV/6.
18
Fl. Burtănescu, Epoca timpurie a bronzului între Carpaţi şi Prut. Cu unele contribuţii
la problemele perioadei premergătoare epocii bronzului din Moldova, BiblThr,
XXXVII, Bucureşti, 2002, pl. XXXXVIII/3.
19
M. Andronic, op. cit., în loc. cit., p. 57, pl. IV/9; B.P. Niculică, V. Budui, I. Mareş,
op. cit., în loc. cit., p. 273, fig. 5/3.
20
Ibidem, p. 279, fig. 3/3.
21
Ibidem, p. 277, fig. 3/4.
22
O.C. Rogozea, R. Dincă, Considerations on the discovery of a Bronze Age stone axe
in the karst basin of Ciclova (Oraviţa Town, Caraş-Severin County), in AUVT - SAH,
XIV, 2, 2012, p. 77, fig. 3.
16
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păstrează cortexul care acoperea bucata de materie primă. Vârful este rupt din
vechime, iar pe tăiş prezintă urme de lustru. În secţiune transversală este
triunghiular. Bronz mijlociu sau târziu.
Dimensiuni: lungime – 12,5 cm; lăţime maximă – 4 cm.
11. Cuţit curb, nord-estul judeţului Neamţ, nr. inv. 2818 (fig. 3/5)
Piesa a fost făcută dintr-o placă de şist verzui, are marginile arcuite, tăişul
bine ascuţit şi întreaga suprafaţă şlefuită. Partea proximală este rotunjită. În
secţiune transversală are profil lenticular. Bronz mijlociu sau târziu.
Dimensiuni: lungime – 12,4 cm; lăţime maximă – 4,4 cm.
12. Cuţit curb, Petricani, nr. inv. 192 (fig. 3/1)
Confecţionat din silex brun-cenuşiu. Pe întreaga suprafaţă se observă
urmele desprinderilor aşchiale, realizate din direcţii opuse. Piesa are muchia
puternic curbată, iar pe tăiş prezintă numeroase retuşe de folosire, dar şi lustru
accentuat, care acoperă o mare parte din suprafaţa artefactului. În zona proximală
păstrează cortexul de pe bulgărele de silex din care a fost cioplită unealta.
Dimensiuni: lungime – 13,2 cm; lăţime maximă – 4,2 cm.
13. Piesă de bronz, Davideni - La izvoare-Spieşti, 1977, S. XXXV, □ 37,
- 0,30 m; nr. inv. 288 (fig. 4/1)
Fragmentul provine de la vârful unei seceri (?), turnată în tipar monovalv.
Piesa este acoperită cu patină verzuie şi prezintă o fisură transversală. Marginile
sunt uşor curbate. Cultura Noua. Având în vedere dimensiunile obiectului,
putem presupune că provine de la o seceră de tip Heleşteni, varianta Heleşteni 23.
Dimensiuni: lungime – 3,6 cm; lăţime maximă – 1,3 cm.
14. Piesă de bronz, Davideni - La izvoare-Spieşti, 1974; nr. inv. 288 a
(fig. 4/2)
Fragment de la vârful unei seceri de bronz. Piesa este patinată şi prezintă
pe suprafaţa sa compuşi de coroziune. Ca şi în cazul precedent, se poate admite
încadrarea în varianta Heleşteni a tipului Heleşteni propus de V.A. Dergačev şi
V. Bočkarev. Cultura Noua.
Dimensiuni: lungime – 3,1 cm; lăţime maximă – 1,4 cm.
15. ,,Patină” de os, Hăneşti-Râpa Ţurcanului (jud. Botoşani), nr. inv.
4745 (fig. 4/3)
Piesa este confecţionată pe suport tibial, fiind păstrată în stare
fragmentară. La capătul intact prezintă trei perforaţii transversale, iar partea
dorsală este aplatizată şi prezintă urme evidente de uzură. Pe partea dorsală a

23

V.A. Dergačev, V. Bočkarev, Secerile de metal din epoca bronzului târziu din
Europa de Est, Editura Trinitas, Iaşi, 2006, p. 291.
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extremităţii se observă cioplirea unei porţiuni a osului. Obiectul a fost
descoperit pe suprafaţa unui ,,cenuşar” al culturii Noua24.
Tipul acesta de artefact este frecvent întâlnit în aşezările culturii Noua25
(şi nu numai), motiv pentru care nu vom menţiona toate analogiile cunoscute.
Dimensiuni: lungime – 18,7 cm; lăţime maximă – 5,3 cm.
16. Vas, Davideni - La izvoare-Spieşti, S. XII, - 0,55 m; nr. inv. 1765
(fig. 4/4)
Castron confecţionat din pastă grosieră, cu nisip şi cioburi pisate în
structură. Marginea superioară este dreaptă şi corpul rotunjit. La exterior
prezintă o angobă de culoare brun-cenuşie, care s-a exfoliat pe anumite porţiuni
ale vasului. Este restaurat.
Pe baza trăsăturilor morfologice, recipientul se poate înscrie în tipul XII
A1 din clasificarea întocmită de E. Sava pentru olăria culturii Noua26.
Dimensiuni: înălţime – 8 cm; diametrul gurii – 14,5 cm; diametrul
bazei – 9 cm.
*
Cu toate că nu dispunem de un lot de piese unitar din punct de vedere
tipologic, cultural şi funcţional, sunt necesare unele precizări.
Referitor la piesele din piatră, este util să menţionăm că pentru
confecţionarea lor s-au folosit cu precădere materii prime care nu se găsesc în acest
spaţiu, iar într-o proporţie mai mică au fost întrebuinţate şi roci locale. Pentru cele
mai multe dintre topoare s-au folosit roci vulcanice, provenite cel mai probabil de
pe rama apuseană a Carpaţilor Orientali. Această constatare este întărită şi de
analizele petrografice efectuate asupra unor artefacte similare, atribuite epocii
bronzului şi descoperite în zonele învecinate oraşului Târgu Neamţ27.
Un alt aspect care merită reţinut este legat de etapele tehnologice ale
confecţionării topoarelor de piatră, iar dintre piesele publicate în nota de faţă
24

25
26

27

V. Diaconu, Hăneşti-Botoşani. Mărturii arheologice şi istorice, BMA, XXV, Editura
„Constantin Matasă”, Piatra-Neamţ, 2010, p. 25; O.L. Şovan, Repertoriul arheologic
al judeţului Botoşani, Botoşani, 2013, p. 231.
A.C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi
necropole, în CCDJ, X, 1991, fig. 148, 149.
E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung
spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten, PAS, 19,
Verlag Oetker / Voges, Kiel, 2002, p. 34, fig. 8.
N. Buzgar, I.A. Apopei, V. Diaconu, A. Buzatu, The composition and source of the
raw material of two stone axes of Late Bronze Age from Neamț County (Romania) –
A Raman study, în Analele Universităţii ,,Al. I. Cuza” Iaşi – seria Geologie, 59 (1),
2013, p. 5-22.
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avem câteva exemple edificatoare. Am făcut şi anterior precizarea că în
aşezarea culturii Costişa de la Târgu Neamţ-În spini, pe lângă fragmentul de
topor prezentat, au mai fost descoperite şi deşeuri de prelucrare tot de andezit,
care ar putea confirma obţinerea uneltelor în cadrul aşezării. De asemenea,
fragmentul de topor de la Drăguşeni indică faptul că mai întâi se obţinea eboşa,
apoi se realiza orificiul pentru fixarea în mâner şi, în final, piesa era şlefuită. În
epoca bronzului, fără să întocmim o listă foarte amplă, piese aflate într-un
anumit stadiu de prelucrare se cunosc şi la Todireşti (județul Suceava) 28, Arbore
(județul Suceava)29, Chintinici (județul Neamţ)30, Rădeni (județul Neamţ)31,
nordul Dobrogei32, Grădina (județul Constanţa)33 şi nu excludem posibilitatea ca
unele dintre acestea să fi făcut obiectul schimburilor intercomunitare. Nu în
ultimul rând, acel fragment de topor care a fost reperforat, ne arată un alt detaliu
al industriei litice specifice epocii bronzului. Dificultatea procurării materiilor
prime de bună calitate, şi în special a celor vulcanice, care sunt şi rezistente, i-a
determinat pe artizanii preistorici să reutilizeze unele piese deteriorate, care,
prin realizarea unei noi perforaţii, puteau fi folosite în diverse activităţi. În cazul
artefactului publicat de noi, se observă că noul orificiu pentru fixarea cozii a
fost făcut uşor descentrat faţă de axul longitudinal al piesei, pentru a nu fi pe
aceeaşi direcţie cu vechea perforaţie, ceea ce ar fi sporit riscul deteriorării
definitive a obiectului în cauză. În plus, vechea spărtură a fost sumar finisată
pentru a se evita aşchierea muchiei. Situaţii similare întâlnim în majoritatea
mediilor culturale ale epocii bronzului, iar pentru exemplificare amintim
topoarele de la Ştenea (județul Sibiu)34, Racova (județul Bacău)35, Brăteşti
(județul Dâmboviţa)36, Comişani (județul Dâmboviţa)37.

B.P. Niculică, V. Budui, I. Mareş, op. cit., în loc. cit., p. 284, fig. 4/4.
Ibidem, p. 271, 272, fig. 4/2.
30
Gh. Dumitroaia, Cercetările arheologice din judeţul Neamţ (1996), în MemAntiq,
XXI, 1997, p. 433, fig. 3/1; E.R. Munteanu, Alte descoperiri, în V. Cavruc, Gh.
Dumitroaia (coord.), Cultura Costişa în contextul epocii bronzului din România,
Piatra-Neamţ, 2001, p. 51, 52, pl. 63/3.
31
R. Munteanu, Un lot de materiale arheologice de la Rădeni (Neamţ) în colecţia
Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, în MemAntiq, XXVIII, 2012, p.
476, fig. 5/4.
32
I. Vasiliu, Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecţiile Muzeului de
Arheologie din Tulcea, în Peuce, XII, 1996, pl. I/2, 4; II/2.
33
P. Haşotti, op. cit., în loc. cit., fig. 2.
34
E. Stoicovici, M. Blăjan, Unelte şi arme de piatră descoperite în împrejurimile
Mediaşului (jud. Sibiu), în Apulum, XVII, 1979, p. 43, fig. 5/4.
35
E.R. Munteanu, op. cit., în loc. cit., p. 53, pl. 63/1.
36
A. Ilie, L. Mecu, M. Frânculeasa, op. cit., în loc. cit., p. 34, pl. IV/1.
37
Ibidem, p. 34, pl. IV/2.
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Din punct de vedere tipologic, unele dintre artefactele publicate cu acest
prilej (fig. 2), fac parte din categoria aşa-ziselor topoare de luptă, întâlnite în
diferite culturi ale epocii bronzului38. Desigur, o astfel de atribuire nu exclude şi
posibilitatea ca unele dintre acestea să fi fost chiar simboluri sociale, mai ales că
sunt foarte îngrijit lucrate şi nu prezintă urme de uzură.
În ceea ce priveşte cuţitele curbe de piatră, acestea sunt confecţionate fie
din silex, fie din şisturi, cele din urmă fiind materii prime locale, întâlnite
frecvent în structura geologică a formaţiunilor deluroase şi montane din zona de
nord-est a judeţului Neamţ. Referitor la tehnologiile de confecţionare, observăm
că exemplarele de silex au fost lucrate prin cioplire, în timp ce piesele fabricate
din roci locale au fost create mai ales prin polizarea unor plăci de şist.
*
Publicarea acestui lot de materiale, departe de a putea aduce foarte multe
elemente de noutate în ceea ce priveşte tehnologiile epocii bronzului, are ca
scop principal completarea corpusului de descoperiri din spaţiul subcarpatic şi
introducerea în circuitul ştiinţific a unor artefacte inedite, care îşi găsesc bune
corespondenţe tipologice în mediile culturale din răsăritul României.

BRONZE AGE ARTIFACTS FROM THE COLLECTION
OF THE TÂRGU NEAMŢ HISTORY AND ETHNOGRAPHY MUSEUM
Abstract
Keywords: Târgu Neamț History and Ethnography Museum, museal
collection, Bronze Age, stone axes, curved knives, bronze objects.
The paper presents a group of archaeological items from the collection of
the Târgu Neamţ History and Ethnography Museum. The presentation focuses
mainly on some lithic artifacts but there are also brought into discussion bronze,
stone and ceramic objects. Typologically, the stone artifacts can be divided in
38

V. Diaconu, Consideraţii privind topoarele de luptă din piatră specifice epocii
bronzului din regiunile est-carpatice ale României, în RevArh, V/1, 2010, p. 5-21.
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two categories: perforated axes (the most numerous) and curved knives. The
majority of the objects were discovered in the north-eastern part of the Neamţ
County (in the Moldavian Subcarpathians) but there are also a couple of pieces
from the Botoşani and Suceava County.
The stone artifacts, discovered accidentally or as a result of
archaeological researches, are important because of their contribution to the
understanding of the prehistoric techniques of realising tools or objects with
social value. Some of the axes mentioned in this paper are technically very
accurate, providing even details encountered on similar metal objects. Some of
the axes can be included in the weapons category but can also be interpreted as
prestige goods. Similar stone objects can be identified in eastern and southern
regions of Romania and in the north-western part of the Black Sea.

LIST OF ILLUSTRATIONS

Fig. 1. Stone axes (1-3).
Fig. 2. Stone axes (1-4).
Fig. 3. Stone and flint curved knives (1-5).
Fig. 4. Metal (1, 2) and bone (3) objects, ceramic vessel (4).
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Fig. 1. Topoare de piatră (1-3)
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Fig. 2. Topoare de piatră (1-4)
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Fig. 3. Cuţite curbe de piatră şi silex (1-5)
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Fig. 4. Obiecte de metal (1, 2), os (3) și vas ceramic (4)
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PIATRA-NEAMŢ - DĂRMĂNEŞTI.
RAPORT DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ
PREVENTIVĂ (2012)
Daniel Garvăn, George Dan Hânceanu,
Silviu Ceaușu, Roxana Munteanu,
Gheorghe Dumitroaia
Cuvinte-cheie: Piatra-Neamț - Dărmănești, așezare carpică, necropolă
medievală, cercetare arheologică preventivă.
Prezentarea sitului
Situl Dărmăneşti se găseşte în intravilanul municipiului Piatra-Neamț, la
intersecţia străzilor 1 Decembrie 1918 şi Dărmăneşti. Din punct de vedere al
reliefului, zona se prezintă sub forma unui platou, ce se înalţă uşor către nordvest, pe terasa inferioară din stânga Pârâului Cuejdi. Amplasamentul avut în
vedere pentru viitorul Palat de Justiție, care a făcut necesară intervenţia
arheologică, este situat în faţa fostei Şcoli Normale de Fete, pe un teren pe care
au fost plantaţi pomi fructiferi încă din secolul trecut.
Istoricul cercetărilor
Situl (aşezare carpică şi necropolă din secolele XIV-XV) a fost identificat
de preotul C. Matasă, în anii ’30, care a efectuat aici şi mici sondaje1. La
Întocmit în baza contractului dintre Complexul Muzeal Județean Neamț și Tribunalul
Neamț, raportul de față prezintă rezultatele activității autorilor, realizate în
conformitate cu sarcinile de serviciu stabilite prin fișa postului.
1
C. Matasă, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, în BCMI, 97 (1938), 1940, p. 36.
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iniţiativa Muzeului Arheologic din Piatra-Neamţ, în anii 1957-1958 au fost
realizate cercetări arheologice sistematice, conduse de către M. Zamoşteanu2.
Acestea au fost reluate în 1968, în colaborare cu Institutul de Istorie și
Arheologie din Iaşi, fiind conduse de către V. Spinei3. În total au fost trasate 25
de secţiuni, dintre care 24 paralele, având lungimi de 26-50 m şi lăţimi de 1-2
m, precum și o secţiune cu lungimea de 80 m şi lăţimea de 2 m, perpendiculară
pe primele4. În aceste trei campanii a fost cercetată o aşezare carpică şi o
necropolă medievală (secolele XIV-XV).
Descrierea săpăturilor
Metodologia de cercetare a fost impusă atât de proiectul beneficiarului,
cât şi de condiţiile din teren. Proiectul propunea decaparea întregii suprafeţe pe
care se va ridica viitorul Palat de Justiţie, până la stratul de pietriş, săpătura fiind
ulterior adâncită pe etape până la 6 m.
Deoarece situl nu era înscris în Lista Monumentelor Istorice sau în
Repertoriul Arheologic Naţional, documentaţia proiectului de investiţii nu a
prevăzut necesitatea obţinerii unui aviz favorabil al Direcției de Cultură și
Patrimoniu Național Neamț ori asistenţa de specialitate impusă de lege pentru
zonele protejate. Prin urmare, lucrările de construcție au fost demarate fără
asistenţă arheologică, acestea fiind sistate odată cu semnalarea primelor vestigii.
Până la stoparea lucrărilor fuseseră realizate patru excavaţii, notate
ulterior de noi cu litere (A, B, C şi D). În urma decapării mecanice a acestor
suprafeţe până la stratul de pietriş, aflat la 0,60-1,00 m adâncime, în casetele A
şi B nu au mai putut fi realizate decât observaţii privind stratigrafia verticală a
sitului, în timp ce caseta D – complet deranjată de şanţurile realizate pentru
cablurile electrice şi gropile cu resturi menajere – nu a oferit date concludente.
În momentul descoperirii primelor complexe arheologice, constructorul
începuse decaparea mecanică a casetei C, aflată în zona de nord a sitului. După
reluarea lucrărilor în prezenţa personalului de specialitate, săpăturile din
suprafaţa menţionată s-au realizat manual.
În suprafaţa rămasă, în funcţie de condiţiile din teren, au fost trasate 18
casete, cu dimensiuni variabile (între 20 şi peste 200 m2). Toate au fost
împărţite în carouri cu laturile de 2 x 2 m.

A. Niţu, I. Zamoşteanu, M. Zamoşteanu, Sondajele de la Piatra Neamţ, în MCA, VI,
1959, p. 370; C. Matasă, I. Zamoşteanu, M. Zamoşteanu, Săpăturile de la Piatra
Neamţ, în MCA, VII, 1961, p. 344-346.
3
V. Spinei, Necropola medievală de la Piatra Neamţ - Dărmăneşti, în MemAntiq, I, 1969,
p. 215-225; Idem, Cercetările arheologice de la Piatra Neamţ - Dărmăneşti, în
Danubius, VI-VII, 1972-1973, p. 21-27.
4
Idem, Necropola medievală ..., în loc. cit., p. 215.
2
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Caseta 1
Suprafața: 20 m2 (4 x 5 m).
Amplasată în zonă centrală, a fost deschisă pentru cercetarea unei vetre
apărută în profil în urma excavărilor mecanice. Resturile vetrei apăreau la 0,45
m adâncime şi se întindeau pe o lungime de circa 1 m. Din jurul vetrei fuseseră
adunate mai multe fragmente ceramice. Caseta 1 a fost săpată manual integral.
Stratigrafia:
– 0-0,40 m adâncime, strat de culoare neagră, măzăros, fără resturi arheologice;
– 0,40-0,60 m adâncime, strat negru-cenuşiu, cu aceeaşi structură ca şi cel superior,
dar conţine şi resturi arheologice (fragmente ceramice, resturile vetrei);
– 0,60-0,70/0,75 m adâncime, strat de culoare gri ce conţinea numeroase
fragmente ceramice și care suprapunea nivelul de pietriş.
Vatra fusese distrusă din vechime. În apropierea vetrei, la 2,50 m spre sud, în
zona excavată mecanic, a fost interceptat fundul unei gropi. În umplutura ei au fost
descoperite fragmente ceramice aparţinând unui vas lucrat cu mâna, fragmente
dintr-o amforă şi din alte vase lucrate la roată, cărbune şi bucăţi de lut ars.
Caseta 2
Suprafața: 200 m2 (10 x 20 m); orientarea: nord-sud.
A fost amplasată în colţul de nord-est al suprafeţei afectate de proiect.
Aceasta casetă a fost decapată mecanic până la adâncimea de 0,40 m. După
înlăturarea stratului vegetal şi a celui următor, ambele având culoare neagră şi o
structură măzăroasă, fiind lipsite de materiale arheologice, pe întreaga suprafaţă
a casetei a apărut un strat galben cu mult pietriş în amestec, de asemenea steril,
excepţie făcând o zonă de circa 2 m2 în care se observa o aglomerare de pietre
de dimensiuni mai mari. În această situaţie s-a hotărât trasarea, în cadrul casetei,
a două şanţuri de-a lungul profilelor lungi, cel dinspre profilul de vest
suprapunând şi zona cu aglomerarea de pietre.
În şanţul dinspre profilul de est (S.1), după săparea a încă 0,10-0,15 m s-a
ajuns pe stratul de pietriş.
În cazul celui de-al doilea şanţ (S.2) situaţia s-a prezentat la fel, excepţie
făcând aglomerarea de pietre. Din păcate, această aglomerare, denumită
Complexul 4 (Cx. 4), a fost parţial distrusă de un cablu. Cel mai probabil este
vorba despre o groapă. Dintre pietrele de dimensiuni mari au fost recoltate
numeroase fragmente ceramice cenuşii lucrate la roată. Cea mai importantă
cantitate de ceramică s-a descoperit între 0,70-0,80 m adâncime. Cx. 4 se
adâncea până la 0,80 m şi avea suprafața păstrată de 1 x 1,5 m.
Caseta 3
Suprafața: 260 m2 (13 x 20 m); orientarea: est-vest.
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A fost trasată la 2 m nord de Cas. 1 şi la 2 m vest de Cas. 2 şi Cas. D.
Până la 0,40 m adâncime s-a decapat mecanic. Pe latura de sud a fost dezvelit
cablul electric care traversa şi Cas. 2, dar şi o groapă săpată şi umplută recent,
precum şi gropi rămase în urma smulgerii rădăcinilor pomilor din livadă.
Întreaga suprafaţă a casetei a fost decapată. În interiorul ei au fost trasate
mai multe şanţuri, cu martori stratigrafici între ele, ulterior demontaţi. Primele
două, paralele cu profilul de est, au avut lăţimea de 4 m fiecare, între ele fiind
lăsat un martor stratigrafic de 0,50 m. Alte şanţuri, cu lăţimea de 2 m, au fost
trasate perpendicular pe acestea. Schimbarea orientării şanţurilor a fost impusă
de intervenţiile recente întâlnite în partea de sud şi sud-est a casetei.
Stratigrafia:
– 0-0,40 m adâncime, nivel vegetal;
– 0,40-0,80/0,90 m adâncime, strat brun-gălbui, cu pietre în compoziție şi
foarte puţine materiale arheologice;
– sub 0,80/0,90 m adâncime, nivelul de pietriş.
Singurul complex arheologic a fost identificat pe traseul S. 4, la 0,40 m
adâncime, la partea superioară a nivelului brun-gălbui şi constă într-o vatră
păstrată parţial. Avea formă rectangulară, cu latura de circa 0,60 m. Parţial s-a
păstrat şi gardina, înălţimea rămasă fiind de 0,10 m. Crusta de la suprafaţa vetrei
avea grosimea de 0,06 m. Vatra era înclinată spre nord-vest. În zona vetrei, pe o
suprafaţă de circa 1,5 x 1,5 m, erau mai multe fragmente de chirpici împrăştiate.
În apropierea vetrei s-au găsit un cuţit şi un fragment de fibulă.
Caseta 4
Suprafața: 285 m2 (15 x 19 m); orientarea: est-vest.
A fost amplasată la 6 m vest faţă de Cas. 1 şi la 2 m sud faţă de Cas. 3.
Pe latura de sud şi spre colţul de sud-est, la circa 1 m distanţă, se află Cas. A.
Din cauza unor intervenţii recente, caseta este uşor asimetrică spre colţul de
nord-vest. Colţul de nord-est a fost şi el deranjat de o groapă modernă.
Decaparea s-a făcut cu mijloace mecanizate, până la 0,30/0,40 m adâncime, în
funcţie de configuraţia terenului. Şi grosimea depunerii de deasupra stratului
de pietriş are grosimi variabile, între 0,50 şi 0,80 m, mai gros în partea de est
şi mai subţire spre sud-vest.
Stratigrafia:
– 0-0,20/0,30 m adâncime, nivel vegetal;
– 0,20/0,30-0,60 m adâncime, uneori coborând şi până la 0,80 m adâncime, nivel
negru, măzăros, fără materiale arheologice; denivelările sunt cauzate de
existenţa în trecut a unor arbuşti, situația fiind întâlnită şi în alte zone cercetate.
– 0,30-0,50/0,60 m adâncime, în zonele unde nu există acele intruziuni
provocate de rădăcini, se păstrează un nivel gri, cu o structură măzăroasă,
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bogat în fragmente ceramice, care a fost întâlnit din loc în loc doar în Cas. 1,
Cas. 4 şi Cas. C.
Au fost surprinse resturile a trei vetre, două în suprafaţă, iar una la baza
profilului de est.
Vatra 1 (Cas. 4), identificată pe latura de vest, slab conservată, a fost
descoperită la adâncimea de 0,40 m. Peste un strat de pietre de dimensiuni mici
(0,03-0,04 m) se păstrează din loc în loc un strat subţire de lut ars.
Suprafața păstrată era de 0,65 x 0,40 m. Crusta avea o grosime de 0,010,02 m, iar împreună cu stratul de pietre avea 0,07-0,08 m grosime.
Vatra 2 (Cas. 4), identificată spre colţul de nord-vest, a fost descoperită la
adâncimea de 0,40 m. Avea formă rectangulară, cu colţurile rotunjite. Crusta se
mai conserva parţial şi avea grosimea de 0,01 m. În cea mai mare parte, vatra se
prezenta sub forma unei mase compacte de culoare cărămizie, având grosime de
până la 0,10 m.
Vatra 3 (Cas. 4) a fost surprinsă la baza profilului de est, deasupra
stratului de pietriş, pe o lungime de 0,30 m și avea grosimea de 0,04-0,05 m.

Caseta 5
Suprafața: 48 m2 (4 x 12 m); orientarea: est-vest.
A fost trasată la vest de Cas. C, fiind lăsat între acestea un martor stratigrafic
cu lăţimea de 2 m. A fost decapată mecanic până la adâncimea de 0,40 m.
Stratigrafia:
– 0-0,50 m adâncime, nivel vegetal, având culoare neagră, fiind străpuns de
rădăcini și având numeroase materiale arheologice în compoziție;
– 0,50-0,70 m adâncime, nivel gri, sărac în materiale arheologice.
Cele mai multe vestigii (fragmente ceramice, osteologice, dar și câteva
bucăţi de zgură de fier) au fost găsite la adâncimea de 0,40-0,50 m.
Caseta 6
Suprafața: 96 m2 (4 x 24 m); orientarea: est-vest.
A fost trasată în continuarea Cas. 5, pe acelaşi ax, între cele două casete
fiind lăsat un martor stratigrafic de 0,50 m lățime. Situaţia stratigrafică nu diferă
foarte mult faţă de Cas. 5, cu menţiunea că spre capătul de vest stratul de
pământ se subţiază, nivelul de pietriş fiind identificat la 0,20 m.
Stratigrafia:
– 0-0,40/0,50 m adâncime, strat vegetal, străbătut de numeroase rădăcini, dar
conţinând şi fragmente ceramice;
– 0,50-0,70 m adâncime, nivel galben, fără materiale arheologice;
– sub 0,70 m adâncime strat de pietriş.
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În dreptul caroului 4 a fost identificat un prag. În acea zonă stratul de
pietriş urcă brusc circa 0,20 m, continuând apoi să urce treptat până spre capătul
de vest al casetei.
Caseta 7
Suprafața: 34 m2 (8,5 x 4 m); orientarea: est-vest.
A fost trasată la sud de Cas. C, paralelă cu aceasta, între ele fiind lăsat un
martor stratigrafic de 1 m lățime, prin aceasta încercând să cercetăm zona
rămasă nederanjată de intervenţii recente dintre casetele C, 3 şi 4.
– 0-0,50 m adâncime, nivel vegetal, cu materiale arheologice în compoziție;
– 0,50-0,70/0,80 m, strat gri, având în compoziţie pietricele şi puţine
materiale arheologice;
– sub 0,70/0,80 m adâncime apare stratul de pietriş.
Caseta 8
Suprafața: 16 m2 (2 x 8 m); orientarea: est-vest.
A fost trasată la sud de Cas. 5, la o distanţă de circa 7 m. În această zonă,
stratul de pietriş este mai sus, la circa 0,40 m adâncime, astfel că după
decaparea mecanică au mai rămas de săpat manual maxim 0,20 m. Au fost
descoperite foarte puţine materiale arheologice, în special oase. Spre capătul de
vest al casetei a fost identificată o groapă, a cărei umplutură consta în pământ
negru, afânat şi fără resturi arheologice, care rezultase probabil în urma
extragerii rădăcinii unui copac.
Caseta 9
Suprafața: 16 m2 (2 x 8 m); orientarea: est-vest.
A fost amplasată la 6 m sud de Cas. 8, paralelă cu aceasta. După săparea
a circa 0,10 m s-a ajuns la stratul de pietriş. Au fost descoperite foarte puţine
materiale arheologice.
Caseta 10
Suprafața: 36 m2 (2 x 18 m); orientarea: nord-sud.
A fost trasată perpendicular pe Cas. 8 şi 9. După săparea a 0,10 m s-a
ajuns la stratul de pietriş, fiind descoperite foarte puţine materiale arheologice.
Caseta 11
Suprafața: 36 m2 (2 x 18 m); orientarea: nord-sud.
A fost trasată paralel cu Cas. 10, la 8 m vest de aceasta. După săparea
a 0,10 m s-a ajuns la stratul de pietriş, fiind descoperite foarte puţine
materiale arheologice.
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Caseta 12
Suprafața: 49 m2 (7 x 7 m).
A fost deschisă în partea de sud-vest a suprafeţei cercetate, cu scopul
dezvelirii Complexului 1 (Cx. 1). După îndepărtarea nivelului vegetal, la 0,30 m
adâncime, s-a constatat existenţa unui strat cenuşiu deschis în care s-au găsit
fragmente ceramice. Ultimul nivel, cel negricios, se îmbină cu pietre. Deşi pe
alocuri este pietros, s-au descoperit numeroase fragmente ceramice.
La 0,50 m adâncime, spre sud-est, a fost dezvelită o vatră (Cx. 1), parţial
afectată de cupa excavatorului. După degajarea întregii zone s-a putut observa
că este vorba despre un cuptor. Atât vatra, cât şi cupola s-au păstrat în stare
fragmentară. Vatra, păstrată circa trei sferturi, avea formă dreptunghiulară, cu
laturile de 0,90 x 0,65 m, iar grosimea de 0,30 m.
Din cuptor s-a păstrat foarte puţin. In situ au mai fost descoperite doar două
segmente de formă semicirculară din cupolă. Diametrul pare să fi fost de circa
1,40-1,50 m. La nord-vest şi la nord-est de cuptor se observă două aglomerări cu
resturile unor alte structuri din lut ars, amestecate cu pământ nears, cel mai
probabil acestea provenind de la cuptorul cercetat în campaniile 1957-1958, pe
latura de sud a lor fiind observată şi marginea unei secţiuni vechi.
Caseta 13
Suprafața: 192 m2 (8 x 24 m); orientarea: nord-sud.
A fost deschisă în partea de vest a suprafeţei cercetate, la 2 m nord de Cas.
12 şi 4 m sud de Cas. 6. Suprafaţa dintre Cas. 13 şi Cas. 11 a fost excavată până la
pietriş (încă din primele zile), fără a se putea face observaţii de natură arheologică.
Despre o stratigrafie în această zonă nu se poate vorbi, deoarece aici au
fost efectuate şi cercetările din anii 1957-1958 şi 1968, cea mai mare partea a
suprafeţei fiind investigată. Astfel că peste tot, sub nivelul vegetal actual, gros
de circa 0,20 m, a fost descoperit un nivel negru, cu multe pietre în amestec,
fragmente ceramice şi osteologice. Aici este zona în care a fost cercetată şi
necropola medievală. În urma săpăturilor efectuate în 2012 s-a putut constata că
scheletele dezvelite anterior fuseseră lăsate în loc, fiindu-le luat doar inventarul.
Totodată au fost identificate şi morminte ce nu mai fuseseră descoperite
anterior. Cele mai multe morminte au fost descoperite la 0,60-0,70 m adâncime,
unde apare şi nivelul de pietriş. Cele „noi” se aflau la adâncimi mai mari, de
până la 0,85 m, gropile acestora fiind săpate chiar şi 0,20 m în stratul de pietriş.
În Cas. 13 au fost descoperite 16 morminte, dintre care trei duble. Printre
morminte, dar şi în umplutura gropilor au fost descoperite numeroase fragmente
ceramice de factură carpică. Nu a fost identificată ceramică medievală. În
carourile I-III, pe latura de nord, unde stratul de pietriş este mai sus, direct sub
nivelul negru, au fost identificate patru secţiuni din anul 1968, acestea fiind uşor
adâncite în pietriş. În celelalte zone, unde stratul de argilă era mai consistent,
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săpătura s-a oprit la limita superioară a acestuia, fără a se adânci în el, astfel că
alte secţiuni nu au mai putut fi observate decât într-un singur caz (lângă
mormântul 18). În casetă au fost interceptate şi resturile unei vetre carpice.
Caseta 14
Suprafața: 32 m2 (4 x 8 m); orientarea: est-vest.
A fost trasată la vest de Cas. 13, între acestea fiind lăsat un martor de
0,75 m. Scopul a fost acela de a cerceta spaţiul rămas între Cas. 13 şi stradă. În
perimetrul ei a fost interceptată şi rădăcina unui copac. Sub nivelul vegetal
actual (gros de circa 0,20 m), apare un strat de pământ negru, ce conţinea
ceramică, fragmente osoase, dar şi mici bucăţi de argilă, provenită cel mai
probabil în urma intervenţiilor ulterioare. Pe capătul de vest a fost intersectat un
şanţ al unui cablu electric, acesta fiind paralel cu gardul.
Caseta 15
Suprafața: 32 m2 (4 x 8 m); orientarea: est-vest.
Plasată la sud de Cas. 14, la 2 m de aceasta, distanţa fiind impusă de
prezenţa unor rădăcini, şi la 0,75 m vest de Cas. 13.
Stratigrafia nu diferă faţă de cea din Cas. 14. În colţul de nord-est a fost
descoperită o groapă umplută cu pământ negru, pietre de mari dimensiuni (0,200,30 m) şi numeroase fragmente ceramice carpice, unele de mari dimensiuni.
Groapa avea formă circulară, cu diametrul de 1,10 m şi se adâncea circa 0,50 m
în stratul de pietriş. Pe întreaga suprafaţă a casetei s-a săpat până la 0,70 m
adâncime, unde s-a ajuns pe stratul de pietriş sau argilă. Pe mijlocul casetei, în
jumătatea de est, a fost descoperit un mormânt (M. 20) a cărui groapă se
adâncea până la 0,85 m. În capătul de vest a fost interceptat acelaşi deranjament
modern ca şi în Cas. 14.

Caseta 16
Suprafața: circa 45 m2 (lungimea: 15 m; lățimea: 2-4 m); orientarea: nord-sud.
A fost trasată la vest de Cas. 13, păstrându-se martorul de 0,75 m. Are
formă aproximativ trapezoidală, trasarea ei fiind condiţionată de gardul existent.
Până la 0,30 / 0,40 m adâncime a fost decapată mecanic. Ca şi în celelalte
casete, până la această adâncime nu au fost descoperite materiale arheologice,
întreaga zonă fiind răscolită de rădăcinile copacilor, dar şi de săpăturile vechi.
Sub 0,40 adâncime au început să apară materiale arheologice: ceramică, oase de
animale, dar şi morminte. Au fost descoperite şapte schelete, la adâncimi
cuprinse de 0,60-0,70 m.
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Caseta 17
A fost trasată între Cas. 15 şi Cas. 16. A mai fost lăsat doar un singur
martor stratigrafic, cel dinspre Cas. 13, lat de 0,75 m. Situaţia stratigrafică este
identică cu cea din casetele învecinate. În cuprinsul ei au fost descoperite trei
morminte, dintre care unul dublu. Capătul de vest a fost deranjat de un şanţ
pentru îngroparea unor cabluri electrice.
Caseta C
Suprafața: 77 m2 (7,70 x 10 m); orientarea: est-vest.
A fost trasată pe latura de nord a suprafeţei pe care urmează a se ridica
viitorul palat de justiţie, în apropierea proprietăţii private din apropiere. În
apropierea colţului de nord-est se afla şi un stâlp. Suprafaţa rămasă între Cas. C
şi limita de proprietate era acoperită cu copaci, rădăcinile acestora afectând şi
marginea de nord a casetei.
Stratigrafie:
– 0-0,40 m adâncime, nivel vegetal, fără materiale arheologice;
– 0,40-0,80 m, nivel de culoare gri, măzăros, bogat în materiale arheologice, în
special ceramică;
– 0,80-0,90/1,00 m, stat de culoare gri, cu foarte multe pietricele în amestec şi
cu puţine materiale arheologice;
– sub 0,90/1,00 m strat compact de pietriş.
Complexul 2
La baza profilului de est din Cas. A a fost surprinsă parţial o groapă în
care se găseau pietre de dimensiuni medii şi numeroase fragmente ceramice,
atât lucrate la roată, cât şi cu mâna. Suprafaţa surprinsă era de circa 1 m2.
Catalogul mormintelor

Mormântul 1
Cas. 13; adâncimea: 0,65 m.
Adult; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este relativ bună, cu toate că scheletul s-a
păstrat parţial, constatându-se prezenţa: cutiei craniene căzută uşor spre stânga;
a membrelor superioare, dar parţial şi cu braţul drept deranjat; a claviculelor; a
vertebrelor şi a coastelor de pe partea dreaptă; a părţii drepte a bazinului; a
femurului drept; a tibiei şi a peroneului membrului inferior stâng. Lungimea
păstrată: 1,48 m.
Groapa defunctului a fost săpată până la nivelul lutului galben, putânduse observa conturul acesteia.
Inventar: un cui, găsit la prelevarea oaselor, sub calota craniană.
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Mormântul 2
Cas. 13; adâncimea: 0,53 m.
Copil; înhumare; orientarea: vest-est.
Stare de conservare a oaselor este una modestă din cauza vârstei fragede
a defunctului. S-au păstrat doar: craniul spart in situ; membrul superior drept în
totalitate, cu palma adusă pe bazin; câteva coaste şi un mic fragment din osul
bazinului. Lungimea păstrată: 0,57 m.
Groapa defunctului a fost săpată până la pietriş, putându-se observa
conturul acesteia.
Fără inventar.
Mormântul 3
Cas. 13; adâncimea: 0,60 m.
Adolescent; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare o oaselor este una destul de modestă, constatându-se
prezenţa: calotei craniene cu mandibula alunecată spre piept; a membrelor
superioare cu palmele aduse pe bazin şi a membrelor inferioare cărora le lipsesc
epifizele. Vertebrele şi coastele nu s-au mai păstrat. Lungimea păstrată: 1,10 m.
Inventar: doi cercei găsiţi la prelevarea oaselor, sub şi în calota craniană.
Mormântul 4
Cas. 13; adâncimea: 0,91 m.
Adult; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare o oaselor este bună, putându-se observa: cutia
craniană alunecată spre stânga; membrele superioare cu palmele aduse pe bazin;
coastele; vertebrele; claviculele şi membrele inferioare în totalitate.
Groapa defunctului a fost săpată în nivelul de lut galben, putându-se
urmări conturul acesteia pe o lungime de aproximativ 2,20 m şi o lăţime de
circa 1,00 m.
Inventar: cinci nasturi globulari, doi fiind descoperiţi în zona gâtului, iar
unul pe calota craniană, în timp ce alţi doi au fost găsiţi în zona bazinului. Două
monede, ambele găsite în palmă. De asemenea, s-a putut constata şi prezenţa
unei verigi, dar care nu a putu fi prelevată din cauza stării avansate de oxidare.
Totodată, între membrele inferioare ale defunctului s-a descoperit, ca urmare a
perforării nivelului carpic, o fibulă.
Mormântul 5
Cas. 13; adâncimea: 0,68 m.
Adult; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare o oaselor este foarte bună, putându-se observa:
craniul în totalitatea sa, care era alunecat spre piept; membrele superioare ce
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sunt întinse pe lângă corp, mai puţin antebraţul stâng găsit între bazin şi femur;
coastele, vertebrele, dar parţial şi membrele inferioare, însă acestora le lipsesc
epifizele şi parţial tibiile.
Groapa defunctului a fost săpată până la nivelul lutului galben, putânduse observa conturul acesteia.
Inventar: trei nasturi globulari în zona gâtului şi a pieptului, precum şi
o jumătate de nasture globular în zona craniului. De asemenea, s-a putut
observa prezenţa unei verigi, dar care nu a putut fi prelevată din cauza stării
avansate de degradare.
Mormântul 6
Cas. 13; adâncimea: 0,75 m.
Adult; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare o oaselor este foarte bună, putându-se observa: cutia
craniană în totalitatea sa şi alunecată spre dreapta; membrele superioare cu
palmele aduse pe piept, coastele, vertebrele; oasele bazinului, precum şi
membrele inferioare. Lungimea păstrată: 1,80 m.
Groapa defunctului, cu o lăţime de 0,90 m şi o lungime de 2,00 m, a fost
săpată şi în nivelul de pietriş, putându-se observa foarte bine conturul acesteia.
Inventar: un nasture globular în zona gâtului; o monedă în partea dreaptă,
între coaste; o foarfecă în zona şoldului drept; o verigă, posibil cercel, sub
calota craniană.
Mormântul 7
Cas. 13; adâncimea: 0,83 m.
Adult; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare o oaselor este bună, putându-se observa: craniul
alunecat spre dreapta; membrele superioare cu palmele aduse pe bazin; coastele,
vertebrele; claviculele; oasele bazinului şi membrele inferioare, mai puţin oasele
labelor picioarelor.
Conturul gropii defunctului s-a putut observa pe o lungime de 1,60 m şi o
lăţime de 0,70 m.
Fără inventar.

Mormântul 8
Cas. 13; adâncimea: 0,93 m.
Adult; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare o oaselor este bună, constatându-se prezenţa: craniului
alunecat spre dreapta; a membrelor superioare cu palmele aduse pe bazin; a
coastelor; a vertebrelor; a claviculelor, a oaselor bazinului şi a membrelor
inferioare, mai puţin partea inferioară a femurelor şi oasele labei piciorului drept.
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Groapa în care a fost depus defunctul se adânceşte cu circa 0,10 m în lutul
galben. Conturul ei a putut fi urmărit pe o lungime de 1,90 m şi o lăţime de 0,60 m.
Fără inventar.
Mormântul 9
Cas. 13.
Adult; înhumare; orientarea: vest-est.
Mormântul a fost cercetat parţial, acesta fiind în mare parte distrus în
timpul primelor excavări. S-au mai păstrat: craniul, alunecat spre piept şi spart
in situ; claviculele; parţial membrele superioare, vertebrele şi câteva coaste.
Fără inventar.
Mormântul 10
Cas. 13; adâncimea: 0,60 m.
Adolescent; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare o oaselor este bună, putându-se constata: craniul, mai
puţin partea frontală a cutiei craniene; membrele superioare în totalitatea lor, fiind
cu palmele aduse pe bazin; vertebrele; coastele; oasele bazinului şi membrele
inferioare, mai puţin extremităţile inferioare ale tibiilor şi labele picioarelor.
Fără inventar.
Mormântul 11
Cas. 13; adâncimea: 0,50 m.
Copil; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare a scheletului este una destul de precară din cauza
vârstei fragede a defunctului. Din acest motiv s-au putut observa doar: calota
craniană, mai puţin partea frontală a acesteia; membrul superior stâng, dar fără o
parte din antebraţ; coastele din partea stângă; câteva vertebre inferioare; oasele
bazinului şi membrele inferioare, mai puţin oasele labei piciorului drept.
Fără inventar.
Mormântul 12
Cas. 13; adâncimea: 0,60 m.
Adult; înhumare; împreună cu M. 13 formează un mormânt dublu;
orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este destul de bună, păstrându-se: cutia
craniană integral, căzută spre stânga, cu mandibula alunecată spre piept; membrele
superioare aduse pe lângă corp, dar cu antebraţul şi braţul stâng suprapus de
membrul superior drept al M. 13; vertebrele; coastele; oasele bazinului şi
membrelor inferioare, mai puţin partea inferioară a tibiei şi a labei piciorului drept.
Fără inventar.
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Mormântul 13
Cas. 13; adâncimea: 0,60 m.
Adult; înhumare; împreună cu M. 12 formează un mormânt dublu;
orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este destul de bună, observându-se: craniul
în totalitatea sa, membrele superioare cu palmele aduse în zona bazinului;
vertebrele; coastele; oasele bazinului şi membrele inferioare, mai puţin laba
piciorului drept. Se suprapune parţial cu membrul superior drept al M. 12.
Fără inventar.
Mormântul 14
Cas. 13; adâncimea: 0,65 m.
Adult; înhumare; împreună cu M. 15 formează un mormânt dublu;
orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este destul de bună, consemnându-se
prezenţa: craniului îndreptat spre stânga; a claviculelor; a vertebrelor; a coastelor;
a membrelor superioare cu palmele aduse în zona bazinului; a oaselor bazinului şi
a membrelor inferioare, mai puţin epifizele tibiilor şi labele picioarelor.
Fără inventar.
Mormântul 15
Cas. 13; adâncimea: 0,65 m.
Adolescent; înhumare; împreună cu M. 14 formează un mormânt dublu;
orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este destul precară din cauza vârstei
fragede a defunctului. Astfel, s-au putut observa: craniul îndreptat spre dreapta
şi cu partea frontală a calotei craniene destul de precar conservată; membrele
superioare aduse în zona bazinului; vertebrele; coastele; oasele bazinului şi
membrele inferioare, mai puţin tibia dreaptă şi labele picioarelor.
Fără inventar.
Mormântul 16
Cas. 13; adâncimea: 0,60 m.
Adult; înhumare; împreună cu M. 17 formează un mormânt dublu;
orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este destul de bună, observându-se: craniul
căzut spre stânga şi cu mandibula alunecată spre aceeaşi parte; membrele
superioare cu palmele aduse în zona bazinului; coastele; vertebrele; oasele
bazinului şi membrele inferioare, mai puţin oasele labei piciorului drept.
Fără inventar.
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Mormântul 17
Cas. 13; adâncimea: 0,60 m.
Adult; înhumare; împreună cu M. 16 formează un mormânt dublu;
orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este destul de bună, în urma cercetării
mormântului consemnându-se prezenţa: craniului căzut spre stânga, cu
mandibula alunecată spre umărul stâng; a membrelor superioare cu palmele
aduse în zona bazinului; a coastelor; a vertebrelor; a oaselor bazinului precum şi
a membrelor inferioare, mai puţin epifiza tibiei şi oasele labei piciorului stâng.
Fără inventar.
Mormântul 18
Cas. 13; adâncimea: 0,70 m.
Adult; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare o oaselor este bună, constatându-se prezenţa:
craniului alunecat spre dreapta; a membrelor superioare, cu palma dreaptă pe
bazin, iar cea stângă alunecată sub femur; a vertebrelor inferioare şi a
membrelor inferioare în totalitatea lor.
Pe alocuri s-au putut observa resturile sicriului în care a fost depus defunctul.
Fără inventar.
Mormântul 19
Cas. 13.
Adult; înhumare; orientarea: vest-est.
Mormântul a fost cercetat parţial, acesta fiind în mare parte distrus în
urma primelor excavări. În aceste condiţii, s-au putut observa doar: craniul,
alunecat spre stânga şi spart in situ; parţial membrele superioare; coastele;
vertebrele; oasele bazinului şi capetele femurale.
Inventar: o cataramă de fier.
Mormântul 20
Cas. 15; adâncimea: 0,85 m.
Adult; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este destul de bună, observându-se: cutia
craniană; vertebrele; coastele; membrele superioare cu palmele aduse în zona
bazinului; oasele bazinului şi membrele inferioare, mai puţin metatarsienele şi
falangele piciorului drept.
Inventar: patru nasturi globulari în zona gâtului, sub osul occipital.
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Mormântul 21
Cas. 15; adâncimea: 0,60 m.
Copil; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este foarte precară din cauza vârstei
fragede a defunctului. S-au putut observa: partea inferioară a calotei craniene şi
câteva fragmente din maxilar; coastele; vertebrele; membrele superioare, mai
puţin oasele palmelor; oasele bazinului şi femurul, precum şi epifiza tibiei
piciorului stâng.
Fără inventar.
Mormântul 22
Cas. 16; adâncimea: 0,70 m.
Adolescent; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este satisfăcătoare, observându-se: craniul
în totalitatea sa; membrele superioare cu palmele aduse pe bazin, dar cu
antebraţul stâng alunecat, dispus de-a lungul corpului; vertebrele slab
conservate; coastele; oasele bazinului şi membrele inferioare cu tibia stângă
ruptă din vechime şi dislocată.
Inventar: o monedă descoperită pe a treia vertebră a coloanei lombare.
Mormântul 23
Cas. 16; adâncimea: 0,60 m.
Adolescent; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este satisfăcătoare, constatându-se
prezenţa; craniului aflat într-o stare fragmentară; a membrelor superioare cu
palmele aduse în zona bazinului; a vertebrelor; a coastelor; a oaselor bazinului
şi a membrelor inferioare, mai puţin tibiile fibulele şi oasele labelor picioarelor.
Fără inventar.
Mormântul 24
Cas. 16; adâncimea: 0,60 m.
Adolescent; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este precară. De asemenea, mormântul a
fost cercetat anterior, multe oase fiind deranjate şi păstrate într-o stare
fragmentară. S-au putut constata: craniul aflat într-o stare fragmentară;
vertebrele superioare; coastele din partea dreaptă; membrele superioare păstrate
într-o formă fragmentară şi cu oasele palmelor adunate între coaste şi antebraţ;
oasele bazinului aflate într-o stare fragmentară şi membrele inferioare, mai
puţin epifizele, tibia stângă şi oasele labelor picioarelor.
Fără inventar.
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Mormântul 25
Cas. 16; adâncimea: 0,63 m.
Adolescent; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este precară, observându-se: craniul în
totalitatea sa, dar spart in situ; membrele superioare aduse pe lângă corp; coastele;
vertebrele; oasele bazinului şi membrele inferioare, dar numai femurele.
Fără inventar.
Mormântul 26
Cas. 16; adâncimea: 0,80 m.
Adult; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este bună, în urma cercetării mormântului
identificându-se: craniul flexat spre stânga, cu mandibula alunecată spre piept;
membrele superioare cu palmele aduse pe bazin; coastele; vertebrele; oasele
bazinului şi membrelor inferioare, mai puţin tibia şi peroneul membrului stâng.
Conturul gropii defunctului s-a putut observa pe o lungime de 2,00 m şi o
lăţime de 0,90 m.
Inventar: doi nasturi globulari descoperiţi în zona bazinului.
Mormântul 27
Cas. 16.
Adolescent; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este relativ bună, oasele scheletului fiind
păstrate parţial. În aceste condiţii s-au putut constata: craniul alunecat spre
piept; membrele superioare cu palmele aduse pe bazin, mai puţin humerus-ul
stâng; coastele; vertebrele şi membrele inferioare, dar fără tibii, peronee şi
oasele labelor picioarelor.
Conturul gropii defunctului s-a putut observa pe o lungime de 1,20 m şi o
lăţime de 0,40 m.
Fără inventar.
Mormântul 28
Cas. 17.
Copil.
Starea de conservare a mormântului este precară, acesta fiind deranjat. În
consecință, s-a putut consemna doar prezenţa calotei craniene.
Fără inventar.
Mormântul 29
Cas. 17; -0,75 m.
Adolescent (?); înhumare; orientare V-E.
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Starea de conservare a oaselor este bună, însă mormântul a fost cercetat
anterior căci o parte considerabilă de oase din zona abdomenului şi a bazinului
nu se mai află în conexiune anatomică. În urma cercetării arheologice s-au putut
consemna prezenţa: craniului îndreptat spre stânga şi cu mandibula alunecată
spre umărul stâng; a membrelor superioare, dar fără epifize şi adunate la un loc
în zona pieptului; a coastelor ce au fost deranjate anterior; a vertebrelor, mai
puţin cele din zona lombară ce lipsesc; a oaselor bazinului ce se păstrează într-o
stare fragmentară şi membrele inferioare, mai puţin membrul inferior drept.
Inventar: un inel găsit în zona bazinului, la curăţarea defunctului.

Mormântul 30
Cas. 17; adâncimea: 0,65 m.
Copil; înhumare; împreună cu M. 31 formează un mormânt dublu;
orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este relativ bună, însă mormântul a fost
cercetat anterior, o parte considerabilă a oaselor superioare fiind adunate în zona
pieptului. În urma cercetării mormântului s-au observat: calota craniană spartă
şi răvăşită; un fragment din mandibulă, dar în zona pieptului; fragmente din
membrele superioare; coastele şi vertebrele, dar care nu sunt în conexiune
anatomică; oasele bazinului păstrate în stare fragmentară şi membrele
inferioare, mai puţin oasele labei piciorului drept, care nu se mai păstrează.
Fără inventar.
Mormântul 31
Cas. 17; adâncimea: 0,65 m.
Adult; înhumare; împreună cu M. 30 formează un mormânt dublu;
orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este relativ bună, cu toate că mormântul a
fost cercetat anterior. S-au constatat prezenţa: craniului în totalitatea sa, dar
spart; a membrelor superioare cu palmele aduse în zona bazinului, mai puţin
membrul drept, ce a fost scos anterior şi aşezat lângă coloană; a coastelor; a
vertebrelor; a oaselor bazinului şi a membrelor inferioare.
Fără inventar.
Mormântul 32
Cas. 17; adâncimea: 0,85 m.
Adult; înhumare; orientarea: vest-est.
Starea de conservare a oaselor este relativ bună, observându-se: craniul în
totalitatea sa, alunecat spre piept; membrele superioare cu palmele aduse în
zona bazinului; vertebrele; coastele; oasele bazinului şi membrele inferioare.
Inventar: mărgele din pastă sticloasă găsite în zona gâtului.
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PIATRA-NEAMȚ - DĂRMĂNEȘTI.
RAPPORT DES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
(2012)
Résumé
Mots clé: Piatra-Neamț - Dărmănești, établissement carpique, necropole
mediévale, recherches archéologiques préventives.
L’objectif qui se trouve sur le terrain de l’ancienne Ecole Normale des
Filles, aux carrefour de la rue le 1er Decembre 1918 et Dărmănești de PiatraNeamț, la ou durant les 6ème-7ème decennies du siècle passe avaient été
recherches un établissement des Carpes ainsi qu’une necropole du Moyen Âge,
ont constitue la raison des recherches de prevention a cet endroit.
Pour arriver à ce but ont été ouvertes 18 cassettes, mesurant environ 1500
m2, a l’interieur desquelles ont été trouves les vestiges d’un établissement des
Carpes (IIème-IIIème siècles d. J.C.), ainsi que 32 tombes appartenant à une
necropole du Moyen Âge (XIVème-XVème siècles).
Les vestiges de l’habitation des Carpes ont été signales sur toute la
superficie recherchée. Etant detruites en grande partie par le verger occupant ce
périmetre, les traces d’habitation représentent des fragments céramiques, des
restes oseuses, des atres et des fosses. Ont été aussi découvertes des pièces en
métal: deux fragments de fibules et un couteau.
En ce qui concerne la necropole du Moyen Âge, placée dans la partie
ouest de la superficie recherchée, tout près de la rue, dans la zone plus haute,
ont été mise en évidence 32 tombes, parmis lesquelles quatre étaient doubles.
L’inventaire des tombes contenait: des monnaies, des ciseaux, des perles.
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LEGENDES DES ILLUSTRATIONS
Pl. 1. Plan d’encadrement dans la zone.
Pl. 2. Plan général des recherches.
Pl. 3. 1 – cassette no. 1; 2 – cassette no. 12 et le complexe no. 1.
Pl. 4. Cassettte no. 13.
Pl. 5. 1 – cassette no. 15: le profile du nord (en haut), la fosse des Carpes et la
tombe no. 20 (en bas); 2 – les cassettes nos. 16 et 17.
Pl. 6. 1, 2 – cassettte no. 1.
Pl. 7. Cassettte no. 3: 1, 2 – aspects de la fouille.
Pl. 8. 1 – cassette no. 6; 2 – cassette no. 7.
Pl. 9. 1 – cassette no. 8; 2 – cassette no. 9.
Pl. 10. 1 – cassette no. 10; 2 – cassette no. 11.
Pl. 11. Cassette no. 12: images générales: 1 – vue du soud-ouest; 2 – vue du
nord-ouest.
Pl. 12. Cassette no. 13: tombes médiévales.
Pl. 13. 1 – cassettes no. 15; 2 – cassette no. 16; 3 – cassette no. 17.
Pl. 14. 1-4 – Artefactes de l’établissement des Carpes.
Pl. 15. Tombes médiévales: 1 – tombe no. 1; 2 – tombe no. 2; 3 – tombe no. 3;
4 – tombe no. 4.
Pl. 16. Tombes médiévales: 1 – tombe no. 5; 2 – tombe no. 6; 3 – tombe no. 7;
4 – tombe no. 8.
Pl. 17. Tombes médiévales: 1 – tombe no. 9; 2 – tombe no. 10; 3 – tombe no.
11; 4 – tombe nos. 12-13.
Pl. 18. Tombes médiévales: 1 – tombe nos. 14-15; 2 – tombe nos. 16-17; 3 –
tombe no. 18; 4 – tombe no. 19.
Pl. 19. Tombes médiévales: 1 – tombe no. 20; 2 – tombe no. 21; 3 – tombe nos.
22-23; 4 – tombe no. 24.
Pl. 20. Tombes médiévales: 1 – tombe no. 25; 2 – tombe no. 26; 3 – tombe no.
27; 4 – tombe no. 29.
Pl. 21. Tombes médiévales: 1 – tombe nos. 30-31; 2 – tombe no. 32.
Pl. 22. Artefactes en métal en provenant de la zone du necropole: 1 – en
provenant de la couche; 2 – tombe no. 5; 3, 4 – tombe no. 6; 5 – tombe
no. 20; 6 – tombe no. 22; 7 – tombe no. 26; 8 – tombe no. 29.
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Pl. 1. Plan de încadrare în zonă

https://biblioteca-digitala.ro

Piatra-Neamț - Dărmănești. Raport de cercetare arheologică preventivă (2012)

Pl. 2. Planul general al săpăturilor
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2
Pl. 3. 1 – Caseta 1; 2 – Caseta 12 şi Complexul 1
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Pl. 5. 1 – Caseta 15: profilul de nord (sus),
groapa carpică şi Mormântul 20 (jos); 2 – Casetele 16 şi 17
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Pl. 6. 1, 2 – Caseta 1
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Pl. 7. Caseta 3: 1, 2 – aspecte din timpul săpăturii
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Pl. 8. 1 – Caseta 6; 2 – Caseta 7
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Pl. 9. 1 – Caseta 8; 2 – Caseta 9
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Pl. 10. 1 – Caseta 10; 2 – Caseta 11
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Pl. 11. Caseta 12: imagini generale: 1 – dinspre sud-vest; 2 – dinspre nord-vest
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Pl. 12. Caseta 13: morminte medievale
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Pl. 13. 1 – Caseta 15; 2 – Caseta 16; 3 – Caseta 17
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Pl. 14. 1-4 – Artefacte din așezarea carpică
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Pl. 15. Morminte medievale: 1 – Mormântul 1; 2 – Mormântul 2;
3 – Mormântul 3; 4 – Mormântul 4
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Pl. 16. Morminte medievale: 1 – Mormântul 5; 2 – Mormântul 6;
3 – Mormântul 7; 4 – Mormântul 8
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Pl. 17. Morminte medievale: 1 – Mormântul 9; 2 – Mormântul 10;
3 – Mormântul 11; 4 – Mormântul 12-13
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Pl. 18. Morminte medievale: 1 – Mormântul 14-15; 2 – Mormântul 16-17;
3 – Mormântul 18; 4 – Mormântul 19
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Pl. 19. Morminte medievale: 1 – Mormântul 20; 2 – Mormântul 21;
3 – Mormântul 22-23; 4 – Mormântul 24

https://biblioteca-digitala.ro

Piatra-Neamț - Dărmănești. Raport de cercetare arheologică preventivă (2012)

199

1

2

3

4
Pl. 20. Morminte medievale: 1 – Mormântul 25; 2 – Mormântul 26;
3 – Mormântul 27; 4 – Mormântul 29
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Pl. 21. Morminte medievale: 1 – Mormântul 30-31; 2 – Mormântul 32
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Pl. 22. Artefacte de metal din zona necropolei:
1 – din strat; 2 – Mormântul 5; 3, 4 – Mormântul 6; 5 – Mormântul 20;
6 – Mormântul 22; 7 – Mormântul 26; 8 – Mormântul 29
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MĂRTURII MUŞATINE
DIN TÂRGUL ROMANULUI
(PUNCTUL LA BIBLIOTECĂ)
George Dan Hânceanu
Cuvinte-cheie: Petru I Mușat, Roman, târg medieval, ceramică, ghiulele
de tun, proiectil de archebuză, vârfuri de săgeţi, monede.
Introducere
În diferite intervale de timp, pe parcursul anilor 2012 şi 2013, au avut loc
lucrări edilitare la Biblioteca Municipală „George Radu Melidon” din Roman,
care au necesitat supravegheri arheologice, întrucât au afectat solul, iar
monumentul de patrimoniu (construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea)
suprapune o parte din târgul medieval. De regulă, intervenţiile au urmărit
adâncimea şi rezistenţa fundaţiei clădirii, dar şi stabilitatea solului de la baza
construcţiei respective. Astfel, au fost efectuate mai multe sondaje, secţiuni şi
casete, de dimensiuni variate, care au permis descoperirea unor artefacte
importante pentru etapa de început a târgului, ce constituie dovezi din perioada
domniei lui Roman I Muşat (1391-1394), în timpul căruia este atestat
documentar Romanul, prin uricul din 30 martie 13921.
Punctul La Bibliotecă, unde s-au găsit vestigiile muşatine, se află în
„centrul” târgului medieval, în apropierea Cetăţii Muşatine, în care s-au
desfăşurat săpături arheologice în anii 1960, ale căror rezultate au fost în mare
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parte publicate2. În preajmă se mai află Episcopia Romanului şi Bacăului, iar în
trecut Piaţa „Miron Costin”.

Săpătura arheologică
În 2012 au fost trasate nouă sondaje (Sj. 1-9), o secţiune (S. I) şi cinci
casete (Cas. 1-5), în interiorul şi exteriorul imobilului, o parte cu conţinut
arheologic, iar altele lipsite de inventar (Sj. 4, 6 / turn, 8, 9). Dintre acestea, pentru
tema abordată, menţionăm Sj. 5, executat la exterior, alături de Hotelul Roman.
Dimensiunile sondajului sunt următoarele: lungimea – 1,40 m; lăţimea – 1 m;
adâncimea – 1,80 m (pl. I/1). În privinţa stratigrafiei, după înlăturarea plăcilor de
ciment, nisip şi piatră, între 0,60/0,80-1,20 m adâncime, stratul medieval este
oarecum intact, mai puţin deranjat de construcţiile moderne, precum în cazul altor
zone, din curtea bibliotecii şi din apropierea blocurilor.
Din inventarul sondajului, alcătuit din ceramică şi sticlă fragmentară,
obiecte de fier şi bronz, oase de animale, s-au evidenţiat câteva obiecte găsite
laolaltă, în stare fragmentară: o cană, un opaiţ şi un cuţit (pl. III/1, 2; IV/1)3.
În curtea clădirii au fost deschise, printre altele, S. I (dimensiuni: 7 x 1 m),
Cas. 2 (dimensiuni: 2,30 x 0,50 m) şi Cas. 5 (dimensiuni: 5 x 2 m). În nivelul
medieval al S. I, la 0,60 m adâncime, a fost găsit în preajma unei monede din
argint-aurit (imitaţie Chios, după monedă veneţiană, secol XV), un gros
moldovenesc din argint (pl. V/1)4. În Cas. 2 şi Cas. 5, între 0,60-0,80 m adâncime,
am găsit trei ghiulele din piatră fragmentare şi un proiectil de piatră întreg5,
provenind de la tunuri de mână (poate şi de archebuză) şi de asalt (pl. IV/2).
În 20136 au fost deschise, în exteriorul clădirii, trei secţiuni (S. I - III) (pl.
II/1, 2) şi două casete (Cas. 1-2) de dimensiuni diferite. Nivelul stratigrafic din
L. Chiţescu, Ceramica ştampilată de la Roman şi unele probleme în legătură cu
purtătorii ei în Moldova, în SCIV, XV, 3, 1964, p. 411-426; Idem, Ηοвые
исторические данные о мушатинской крепости в Романе в свете археологических
исследований, în Dacia, NS, IX, 1965, p. 455-462; M.D. Matei, Câteva probleme de
cronologie ridicate de cercetările din cetatea de pământ de la Roman, în SCIV, XV, 4,
1964, p. 505-513; M.D. Matei, L. Chiţescu, Problèmes historiques concernant la
forteresse du temps des Muşat et lʼétablissement urbain de Roman, în Dacia, NS, X,
1966, p. 291-320; Idem, Probleme istorice în legătură cu fortificaţia muşatină şi cu
aşezarea orăşenească de la Roman, în SMMIM, I, 1968, p. 31-62.
3
O. Mircea, G.D. Hânceanu, Descoperiri arheologice din târgul medieval al Romanului
(Punctul La Bibliotecă). Catalog de expoziţie, Editura Muşatinia, Roman, 2013, p. 8,
46, 60, 111, 117, nr. 1, 2, 31, pl. I/1, 2; V/31.
4
Ibidem, p. 13, 14, 53, 114, nr. 17, fig. 14, pl. V/17.
5
Ibidem, p. 15, 51, 113, nr. 13, 14, pl. III/13, 14.
6
Am optat să realizăm planşele utilizând numai fotografiile selectate cu secţiunile şi casetele
din 2013, întrucât cele din 2012 au fost deja publicate în catalogul semnalat anterior.
2
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această zonă este afectat datorită construcţiilor din apropiere. După stratul
vegetal, până la 0,60 m adâncime, sunt pietre, cărămizi şi alte materiale cu rol
de construcţie. Nivelul medieval (între 0,60-1,20 m adâncime) este afectat,
vestigiile din secolele XIV-XVIII fiind amestecate.
Săpăturile au continuat cu scopul consolidării fundaţiei exterioare a
clădirii, motiv pentru care s-a trasat o altă secţiune (S. IV) (pl. II/3), pe laturile
de sud-vest şi nord-est. Datorită dimensiunilor ei (lungimea – 62,80 m;
lățimea – 1 m; secţiunea are forma literei „U”) am reuşit să descoperim mai
multe artefacte medievale.
Pe lângă obiectele din nivelul medieval am găsit câteva şi în inventarul
atelierului meşteşugăresc de secol XV. Astfel, în Cas. 7 (pl. II/4), la 1-1,20 m
adâncime, am descoperit două vârfuri de săgeţi, unul cu tub de înmănuşare şi
aripioare, iar celălalt prevăzut cu peduncul (pl. IV/1) 7. Acestora li se adaugă
fragmente ceramice de la căni muşatine (una restaurată) şi opaiţe (unul
restaurat) (pl. III/1, 2).
Descriere şi datare
Descoperirile din punctul La Bibliotecă se află în apropierea perimetrului
Cetăţii Muşatine. În săpăturile din 2012 şi 2013 am descoperit un număr de 14
artefacte, care provin din timpul domniei lui Roman I Muşat, respectiv: 5 vase
(2 căni şi 3 opaiţe), 6 arme (4 ghiulele de piatră şi 2 vârfuri de săgeţi de fier), 2
monede (una de argint și una de bronz) şi un cuţit de fier. Acestor piese întregi
şi restaurate li se adaugă fragmente ceramice a căror stare de conservare nu a
permis reconstituirea lor.
1. Cană lucrată la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Recipientul,
păstrat pe jumătate, are partea superioară lipsă. De dimensiuni medii (înălțimea –
125 mm; diametrul maxim – 90 mm; diametrul bazei – 75 mm), cana are fundul
drept, corpul bombat, iar gura putea avea buza trilobată şi toarta înclinată (o
caracteristică a ceramicii nelocale de la Roman)8, asemenea multor exemplare din
această categorie, descoperite în inventarul cetăţii amintite. Vasul are la exterior,
pe burtă, un decor dispus pe un singur registru, delimitat pe laterale de două şiruri
de pătrăţele (păstrat fragmentar). Decorul realizat cu ruloul pare să conţină şi o
literă (pl. VI/2), întrucât creatorii acestor vase erau străini, veniţi dinspre Polonia,
şi angajaţi ca mercenari în garnizoana cetăţii9. Potrivit caracteristicilor (pastă,
mod de fabricare, motive decorative), cana se datează la finalul secolului al XIVlea, însă cu siguranţă a circulat şi pe parcursul secolului următor. Are similitudini
Inedite.
L. Chiţescu, Ceramica ştampilată de la Roman …, în loc. cit., p. 411-426.
9
Ibidem, p. 418-424.

7
8
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cu exemplarele găsite la Siret10, Suceava11, Baia (județul Suceava)12, Trotuş
(județul Bacău)13 şi Cetatea Muşatină de la Roman (județul Neamţ)14.
2. Cană modelată la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Exemplarul
s-a păstrat aproape pe jumătate, doar partea superioară (gura şi gâtul). De
dimensiuni medii (înălțimea – 150 mm; diametrul gurii – 125 mm; diametrul
maxim – 100 mm), comparativ cu recipientul anterior, aceasta are gura largă şi
buza trilobată, iar toarta era semiovală. Gâtul scurt este continuat cu corpul
bombat pe care s-a păstrat o parte din motivul în relief (linii oblice, delimitate
de linii circulare orizontale), executat cu ruloul (pl. VI/1). Aparţinând aceloraşi
comunități umane ca şi celălalt exemplar, vasul se datează în secolul al XV-lea
fiind descoperit în interiorul unui atelier meşteşugăresc. Are asemănări la Baia
(județul Suceava)15 şi Cetatea Muşatină de la Roman (județul Neamţ)16.
Ambele căni, dar şi fragmentele, dispun de decoruri cu motive florale,
geometrice, mai rar apar ornamente cu păsări (pl. X/7). Slab reprezentate sunt
şi literele ori numerele gotice (pl. VI/2; VII/5; VIII/6, 7). Modalitatea de
execuţie era cu ruloul (uneori şi cu rotiţa dinţată), care imprima o bandă lată
cu motivele respective. Fragmentele de căni sunt cenuşii (pl. VII-VIII) sau
roşii (pl. IX; X/5-8), cu gura rotundă (pl. VIII/1, 3; IX/3-5; X/5) ori trilobată
(pl. VIII/2, 5; IX/1; X/6). Decorul cel mai întâlnit este cel realizat pe un singur
registru şi compus din motive geometrice (pl. VII/1-4, 6-10; VIII/1-5, 8-10)

S. Cheptea, Descoperirile arheologice din 1963 de la Siret, în ArhMold, VII, 1972, p.
352, 353, fig. 6/1, 3, 6, 10; 7/1, 2, 9).
11
El. Busuioc, Ceramica de uz comun nesmălţuită din Moldova (Secolul al XIV-lea
până la mijlocul secolului al XVI-lea), Editura Academiei, Bucureşti, 1975, p. 40, fig.
29; 30/6; 32; 33.
12
Eug. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII.
Cercetările arheologice din anii 1967-1976, Editura Junimea, Iaşi, 1980, p. 214, fig.
62/6, 8, 13, 16, 19.
13
Al. Artimon, Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-XVII. Geneză şi evoluţie,
Editura Corgal Press, Bacău, 2003, p. 334, fig. 36/1, 2, 6.
14
Câteva exemplare descoperite în inventarul Cetăţii Muşatine se află în vitrinele
colecţiei medievale a expoziţiei permanente a Muzeului de Istorie din Roman; pentru
detalii vezi L. Chiţescu, Ceramica ştampilată de la Roman …, în loc. cit., p. 415, 417,
419, fig. 2/3, 4; 3; 4; M.D. Matei, L. Chiţescu, op. cit., în loc. cit., p. 37, 42, 43, fig.
2/3; 3/4, 6; 4.
15
Eug. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, Oraşul medieval Baia…, p. 228, 231, fig.
76/1; 79/1, 2.
16
Câteva exemplare descoperite în inventarul Cetăţii Muşatine se află în vitrinele
colecţiei medievale a expoziţiei permanente a Muzeului de Istorie din Roman; pentru
detalii vezi L. Chiţescu, Ceramica ştampilată de la Roman …, în loc. cit., p. 413, 415,
419, fig. 1/1, 3; 2/1; 4); M.D. Matei, L. Chiţescu, op. cit., în loc. cit., p. 37, fig. 2/1, 4;
El. Busuioc, op. cit., p. 43, n. 38, fig. 39.
10
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ori floral-geometric (pl. VII/11; X/8). Ele prezintă asemănări la Siret17, Baia
(județul Suceava)18, Măleşti / Borniş - Dragomireşti19, Săbăoani (județul
Neamţ)20, iar în afara spaţiului Moldovei, la Satu Mare (județul Satu Mare)21,
Turda (județul Cluj)22 şi în multe alte situri medievale româneşti. În privinţa
decorului constituit dintr-o pasăre şi brăduţi, situat pe un fragment de
ceramică roşie, întâlnim analogii pe ceramica cenuşie de la Siret (județul
Suceava)23 şi Bacău - Curtea Domnească (județul Bacău)24.
3. Opaiţ modelat la roată, din pastă semifină, uşor zgrunţuroasă, de
culoare cenuşie-neagră. Păstrat pe jumătate, dar restaurat, vasul are o formă
tronconică, cu buza uşor evazată şi fundul drept. De dimensiuni medii
(înălțimea – 65 mm; diametrul gurii – 130 mm; diametrul bazei – 52 mm),
recipientul are intense urme de ardere secundară în interior şi este ornamentat cu
o nervură circulară exterioară. Totodată, dispune în interior de un decor
punctate, realizat cu rotiţa dinţată, iar buza este crestată (pl. X/2). Găsit în
apropierea primei căni descrise, obiectul se datează la sfârşitul secolului al XIVlea, dar probabil a fost utilizat şi pe parcursul secolului următor. Are analogii în
inventarul oraşului medieval Baia (județul Suceava)25.
4. Opaiţ lucrat la roată, din pastă semifină, de culoare cenuşie. Restaurat,
vasul are buza răsfrântă în interior şi finalizată trilobat, sub forma unui cioc
evazat. Pereţii sunt arcuiţi şi groşi, iar fundul este rotund (pl. X/1). În interior şi
exterior are intense urme de ardere secundară. Dimensiunile sale sunt
următoarele: înălțimea – 45 mm; diametrul gurii – 130 mm; diametrul bazei –
90 mm. Descoperit în inventarul aceluiaşi atelier meşteşugăresc de secol XV.
Are similitudini la Baia26, Siret (județul Suceava)27, Bacău (județul Bacău)28,

S. Cheptea, op. cit., în loc. cit., p. 352, 353, fig. 6/1, 3, 6, 10; 7/1, 2, 9).
Eug. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, Oraşul medieval Baia…, p. 229, fig. 77/5, 7, 11, 13.
19
R. Popovici, Cercetări arheologice în aşezarea rurală medievală Măleşti (secolele
XIV-XVII), în ArhMold, XI, 1987, p. 183, 184, fig. 9/9, 18; 10/6-14.
20
V. Ursachi, Săbăoani. Monografie arheologică, vol. I, Casa Editorială Demiurg, Iaşi,
2007, p. 396, pl. 127/1-11.
21
U. Bencze, Date preliminare privitoare la ceramica ştampilată din Transilvania.
Secolele XIV-XVI, Editura Accent, Bistriţa, 2008, p. 81, 88, fig. 5-6.
22
Ibidem, p. 88, fig. 7.
23
S. Cheptea, op. cit., în loc. cit., p. 354, fig. 8.
24
Al. Artimon, I. Mitrea, Bacău. Reşedinţă voievodală, Bacău, 1996, fig. 20.
25
Eug. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, Oraşul medieval Baia…, p. 240, 251, fig. 88/9; 99/7.
26
Idem, Contribuţii la cunoaşterea mijloacelor de iluminat în aşezarea medievală de la
Baia, în Suceava, V, 1978, p. 209, 210, fig. 2/12-14; Idem, Oraşul medieval Baia…,
p. 240, fig. 88/8, 13, 16.
27
P.-V. Batariuc, Mijloace de iluminat medievale păstrate în colecţiile Complexului
Muzeal Bucovina din Suceava, în ArhMold, XXXI, 2008, p. 91, fig. 1/4.
17

18
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Tămăşeni (județul Neamţ)29, iar în afara Moldovei, am ales în mod aleatoriu
exemplarul de la Voivozi - Popeşti (județul Bihor)30.
5. Opaiţ făcut la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Păstrat pe
jumătate, vasul este diferit ca formă faţă de cel anterior descris, deoarece este
rotund şi are buza dreaptă evazată, pereţii înalţi şi fundul circular (pl. X/3).
Prezintă urme de ardere secundară. A fost găsit în interiorul atelierului de secol
XV. Dimensiunile sale sunt următoarele: înălțimea – 40 mm; diametrul gurii –
100 mm; diametrul bazei – 50 mm. Exemplarul face parte din categoria opaiţelor
simple, circulare, cu pereţii oblici şi are analogii la Baia (județul Suceava)31.
Pe lângă cele trei opaiţe restaurate, s-au găsit în inventarul atelierului
meşteşugăresc amintit un număr mare de fragmente, cu intense urme de ardere
secundară. Din punct de vedere tipologic sunt prezente ambele categorii de opaiţe,
fără a lua în calcul variantele specifice fiecărei categorii în parte: a) exemplarele
cu buza rotundă, evazată sau trasă spre interior, pereţii la rotund ori puternic
bombaţi, finalizaţi cu un fund drept (pl. X/4; XI/3-6, 8, 9, 11) şi b) exemplarele cu
buza trilobată, ca un cioc, iar pereţii şi fundul drepţi (pl. XI/1, 2, 7, 10).
6. Proiectil din piatră, de formă rotundă (diametrul – 55 mm). Obiectul
este bine şlefuit, fără asperităţi şi neregularităţi (pl. XII/4). Putea fi întrebuinţat
ca muniţie la o archebuză sau pentru un tun de mâna. Poate fi de la sfârşitul
secolului al XIV-lea, dar întrebuinţat şi pe parcursul veacului următor.
7-9. Ghiulele din piatră sunt fragmentare şi de formă rotundă (diametrul –
85mm). Cele trei exemplare au fost bine şlefuite (pl. XII/5-7). Acestea erau
folosite ca muniţie la tunurile mari, de asalt. Obiecte similare s-au găsit anterior la
Cetatea Nouă a Romanului32. Cronologic pot fi de la sfârşitul secolului al XIVlea, dar folosite şi în veacul următor.
10. Vârf de săgeată din fier. Obiectul face parte din categoria săgeţilor
cu tub de înmănuşare şi aripioare, dintre care una este ruptă pe jumătate (pl.
XII/1). Dimensiunile sale sunt următoarele: lungimea – 50mm; diametrul – 10
mm. A fost descoperit în inventarul atelierului meşteşugăresc de secol XV. Are

Al. Artimon, I. Mitrea, op. cit., fig. 15/3.
V. Ursachi, Cercetările arheologice de la Tămăşeni-„La Silişte”, jud. Neamţ, în
MemAntiq, XXII, 2001, p. 252, 263, 268, 284, pl. XVIII/9; XXVI/1; XXXI/1; XLV/1-3.
30
R. Popa, D. Căpăţînă, A. Lukács, Cercetările arheologice de la Voivozi. Contribuţii
la istoria Bihorului în secolele XII-XV, în Crisia, XVII, 1987, p. 92, fig. 13/m.
31
Eug. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, Oraşul medieval Baia …, p. 240, 251, fig.
88/9; 99/7.
32
Câteva exemplare se află în vitrinele colecţiei medievale a expoziţiei permanente din
Muzeul de Istorie din Roman.
28
29
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analogii în siturile de la Baia33, Siret (județul Suceava)34, Trotuş (județul
Bacău)35 şi în inventarul Cetăţii Muşatine de la Roman (județul Neamţ)36.
11. Vârf de săgeată din fier. Dacă exemplarul anterior a fost turnat,
acesta a fost făcut prin batere, cu corpul în formă de frunză, subţire, despărţit
printr-un inel circular de peduncul, ultimul având urme de lemn, de la vergea
(pl. XII/2). Dimensiunile sale sunt următoarele: lungimea – 60 mm; lățimea – 3
mm. A fost găsit în atelierul amintit. Are asemănări la Dăneşti 37, Bârlad38,
Cordeni (județul Vaslui)39, Baia (județul Suceava)40, Târgşor (județul
Prahova)41, Drobeta-Turnu Severin (județul Mehedinţi)42.
12. Cuţit de fier. Obiectul este fragmentar și are lama dreptunghiulară în
secţiune. La baza mânerului se află un buton de bronz cu nit central (pl. XII/3).
Dimensiunile sale sunt următoarele: lungimea – 67 mm; lățimea – 13 mm. A
fost descoperit împreună cu cana (nr. 1) şi opaiţul (nr. 3) descrise anterior.
Acesta se datează la sfârşitul secolului al XIV-lea, însă a circulat şi pe parcursul
veacului următor. Are asemănare cu un exemplar descoperit la Siret (județul
Suceava)43, care este datat în aceeaşi perioadă.

Eug. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, Oraşul medieval Baia …, p. 187, 188, fig.
35/2; 36/11, 12; V. Neamţu, Istoria oraşului medieval Baia (Civitas Moldaviensis),
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 1997, fig. 31/2.
34
V. Spinei, El. Gherman, Şantierul arheologic Siret (1993), în ArhMold, XVIII, 1995,
p. 237, 238, fig. 4/6; 5/1.
35
Al. Artimon, op. cit., p. 324, fig. 26/2.
36
Câteva exemplare descoperite în inventarul Cetăţii Muşatine se află în vitrinele
colecţiei medievale a expoziţiei permanente a Muzeului de Istorie din Roman; pentru
detalii vezi M.D. Matei, L. Chiţescu, op. cit., în loc. cit., p. 45, 46, fig. 5/3-6.
37
M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dăneşti, în MCA,
VIII, 1962, p. 58, fig. 15/5.
38
М.Д. Матей, Л. Кицеску, Некоторые исторические выводы aрхеологического
исследования земляной крепости в Бырладе, în Dacia, NS, VII, 1963, p. 453, fig. 8/3.
39
D. Gh. Teodor, Săpăturile arheologice de la Cordeni (jud. Vaslui), în MCA, IX, 1970,
p. 327, fig. 3/2.
40
Eug. Neamţu, V. Neamţu, S. Cheptea, Oraşul medieval Baia …, p. 188, fig. 36/7.
41
D. Popescu et alii, Şantierul arheologic Târgşor (reg. Ploieşti), în MCA, VI, 1959, p.
741, fig. 13/5.
42
Al. Bărcăcilă, Monede, podoabe de metal şi fragmente ceramice de la termele
Drubetei şi din cimitirul medieval suprapus, în MCA, V, 1959, p. 783, fig. 5/3.
43
V. Spinei, C. Asăvoaie, Date preliminare privind rezultatele săpăturilor din 1992 de
la Siret, în ArhMold, XVI, 1993, p. 217, 219, fig. 2/6.
33
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13. Monedă de argint. Piesa este un gros moldovenesc cu două flori de
crin în scutul de pe revers, legenda fiind inversată pe avers, alături de capul de
bour44 (pl. V/3). Dimensiuni: diametrul – 18-19 mm; greutatea – 0,47 g.
14. Monedă de bronz. Piesa este un gros moldovenesc cu două flori de
crin în scutul de pe revers, legenda fiind inversată pe avers, alături de capul de
bour (pl. V/4). Dimensiuni: diametrul – 17-18 mm; greutatea – 0,55 g. Spre
deosebire de exemplarul prezentat anterior, acesta este în mare parte ilizibil.
Ambele monede moldoveneşti au fost emise de Petru I Muşat, probabil în
ultimul an de domnie (1391)45. Acestea46 îşi găsesc analogii în multe din cetăţile
şi aşezările medievale din Moldova.
*
Din cele 14 obiecte întregi sau restaurate, descoperite în târgul
Romanului, punctul La Bibliotecă, nouă sunt din stratul medieval, iar cinci
dintr-un complex închis (atelier meşteşugăresc). Toate reprezintă dovezi ale
nivelului de locuire muşatin47. Deşi puţine, piesele se adaugă celor numeroase
găsite la Cetatea Muşatină şi permit să urmărim întinderea târgului şi implicit
viaţa cotidiană din intervalul de timp cuprins între finalul secolului al XIV-lea şi
sfârşitul veacului următor.
Mulţumim pentru determinarea ambelor monede colegului Dr. Lucian Munteanu, de
la Institutul de Arheologie din Iaşi.
45
Pentru monedele descoperite la Roman şi emise de Petru I Muşat există păreri potrivit
cărora ele apar spre sfârşitul domniei acestuia şi în timpul urmaşului său, Roman I.
De altfel, până în prezent în târg nu s-a găsit vreo monedă emisă de Roman I, de unde
şi ideea că acesta nu a emis monedă şi s-a folosit de cea a fratelui său. Inclusiv la
Cetatea Muşatină (într-o locuinţă din palisada cetăţii), printre alte materiale, s-au
găsit patru monede de la Petru I Muşat (pentru detalii, vezi O. Iliescu, Însemnări
privitoare la emisiuni monetare (II), în SCN, II, 1958, p. 458; L. Chiţescu, Ceramica
ştampilată de la Roman …, în loc. cit., p. 420, 421, n. 15, 16; M.D. Matei, L.
Chiţescu, op. cit., în loc. cit., p. 36). În altă ordine de idei, cele două exemplare
descrise au circulat şi în timpul domniei lui Roman I Muşat.
46
Ambele monede vor fi incluse într-un studiu mai amănunțit privind circulaţia
monedelor medievale, descoperite în anii 2012-2013 în târgul Romanului, în punctul
La Bibliotecă.
47
Nivelul de locuire este consistent, deşi restrâns ca perioadă, întrucât cetatea a
funcţionat într-un interval de timp scurt, de la sfârşitul domniei lui Petru I Muşat până
în prima parte a domniei lui Alexandru cel Bun, fiind abandonată cu mult înaintea
invaziei lui Matei Corvin (pentru detalii vezi M.D. Matei, Câteva probleme de
cronologie …, în loc. cit., p. 505-513; M.D. Matei, L. Chiţescu, op. cit., în loc. cit., p.
36); cu siguranţă, după încetarea funcţionării fortificaţiei muşatine vestigiile au
continuat să fie utilizate și pe parcursul secolului al XV-lea.
44
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Deşi perioada de existenţă şi funcţionare a Cetăţii Muşatine a fost scurtă,
de la sfârşitul domniei lui Petru I Muşat şi până în prima parte a domniei lui
Alexandru cel Bun48, obiectele cu specific muşatin au continuat să circule în
Romanul medieval şi în a doua jumătate a secolului al XV-lea, fiind folosite de
comunitatea locală.
Aceste vestigii le completează pe cele găsite la Cetatea Muşatină şi extind
aria centrală a târgului, unde se desfăşura activitatea economică a membrilor
comunităţii medievale.

TEMOIGNAGES DU TEMPS DE PETRU I MUŞAT
DANS LA BOURGADE MEDIEVALE DE ROMAN
(POINT LA BIBLIOTECĂ)
Résumé
Mots clé: Petru I Mușat, Roman, bougarde médiévale, céramique,
boulets de canon, projectile dʼarquebuse, pointes des flèches, monnaies.
A la suite des activités de surveillance archéologique des années 2012 et
2013 qu’on a déroulé à la Bibliothèque Municipale „George Radu Melidon” de
Roman (bâtiment qui superpose une partie de l’ancienne bourgade) on a
découvert quelques objets qui peuvent être attribués à la période de Petru I
Muşat (il s’agit des objets en argile, en pierre et en fer). On a découvert des
pièces entières mais aussi des fragments dont leur condition nous a permis de
restaurer quelques vestiges.
Les 14 objets qu’on a présente dans cet article ont été identifies soit dans le
niveau médiéval (9 pièces) soit dans un complexe d’habitation (5 pièces),
notamment dans un atelier d’artisanat du XV-ème siècle (de l’inventaire on peut
mentionner une tasse, deux lampes à huile et deux pointes de flèches). Tenant
compte de la matière première dont on a réalisé ces objets – argile, pierre, métal –
on peut mentionner 2 tasses grises, 3 lampes à huile, 3 boulets de canon, 1
projectile provenant d’une arquebuse, 2 pointes de flèches en fer, 1 couteau en fer
et 2 monnaies issues pendant le règne de Petru I Muşat.
48

M.D. Matei, L. Chiţescu, op. cit., în loc. cit., p. 36, n. 14.
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Ces vestiges viennent de s’ajouter aux témoignages provenant de la cité
du temps du même voïvode pour recréer une partie de la région centrale de la
bourgade médiévale où se déroulaient les activités économiques des membres
de la communauté.

LEGENDES DES ILLUSTRATIONS
Pl. I. Sondage 5 (1) et casette 6 (2).
Pl. II. Sections I (1), II (2) et IV (3) et casette 7 (4).
Pl. III. Céramique restaurée: 1 – tasses grises; 2 – lampes à huile; 1, 3 – atelier;
2, 4 – niveau médiéval; XIVème - XVème siècles.
Pl. IV. Objets en fer (1-3) et en pierre (4-7): 1, 2 – pointes de flèches; 3 –
couteau; 4-6 – boulets de canon fragmentaires; 7 – projectile d’arquebuse
ou pour un canon à main; 1, 2 – atelier; 3-7 – niveau médiéval.
Pl. V. Monnaies issues de la Moldavie: 1 A-B (avers / revers) – gros en bronzeargenté de Petru I Muşat; 2 A-B (avers-revers) – gros en bronze issu
pendant le règne de Petru I Muşat; XIV-ème siècle.
Pl. VI. Céramique grise: 1, 2 – tasses; XIVème - XVème siècles.
Pl. VII. Céramique grise: 1-11 – tasses fragmentaires décorées.
Pl. VIII. Céramique grise: 1-10 – tasses fragmentaires décorées.
Pl. IX. Céramique rouge: 1-5 – tasses fragmentaires; XIVème - XVème siècles.
Pl. X. Céramique grise (1, 2) et rouge (3-8): 1, 2 – lampes à huile; 3, 4 – lèvres
des lampes à huile; 5, 6 – lèvres des tasses; 7, 8 – céramique fragmentaire
à décor.
Pl. XI. Céramique grise: 1-11 – lampes à huile fragmentaires; XIVème XVème siècles.
Pl. XII. Objets en fer (1-3) et en pierre (4-7): 1, 2 – pointes de flèches; 3 –
couteau; 4 – projectile d’arquebuse ou canon à main; 5-7 – boulets de
canon fragmentaires; XIVème - XVème siècles.
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1

2
Pl. I. Sondajul 5 (1) și caseta 6 (2)
https://biblioteca-digitala.ro

214

G.D. Hânceanu

1

3

2

Pl. II. Secțiunile I (1), II (2) și IV (3) și caseta 7 (4)
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4
Pl. III. Ceramică restaurată: 1, 2 – căni cenușii; 3, 4 – opaițe;
1, 3 – atelier; 2, 4 – nivel medieval; secolele XIV-XV
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1
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3
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5

7

6

Pl. IV. Obiecte de fier (1-3) și piatră (4-7): 1, 2 – vârfuri de săgeată; 3 – cuțit;
4-6 – ghiulele de tun fragmentare; 7 – proiectil de archebuză saut un de mână;
1, 2 – atelier; 3-7 – nivel medieval
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1A

1B

2A

2B
Pl. V. Monede moldovenești:
1 A-B (avers / revers) – gros de bronz-argintat de la Petru I Muşat;
2 A-B (avers-revers) – gros de bronz emis de Petru I Muşat; secolul XIV
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Pl. VI. Ceramică cenușie: 1, 2 – căni; secolele XIV-XV
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Pl. VII. Ceramică cenușie: 1-11 – căni fragmentare decorate
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Pl. VIII. Ceramică cenușie: 1-10 – căni fragmentare decorate
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Pl. IX. Ceramică roșie: 1-5 – Căni fragmentare; secolele XIV-XV
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Pl. X. Ceramică cenușie (1, 2) și roșie (3-8): 1, 2 – opaițe; 3, 4 – buze de opaițe;
5, 6 – buze de căni; 7, 8 – ceramică fragmentară cu decor
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Pl. XI. Ceramică cenușie: 1-11 – opaițe fragmentare; secolele XIV-XV
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Pl. XII. Obiecte de fier (1-3) și piatră (4-7): 1, 2 – vârfuri de săgeată; 3 – cuțit;
4 – proiectil de archebuză saut un de mână; 5-7 – ghiulele de tun fragmentare;
secolele XIV-XV
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O CRUCE MEDIEVALĂ RUSEASCĂ
CU INSCRIPŢIE DIN JUDEŢUL NEAMŢ
George Dan Hânceanu
Cuvinte-cheie: donaţie, judeţul Neamţ, cruce rusească, inscripţie,
călugărul Serghei, Iisus Hristos.
Introducere
În 2013 familia Petrică Damian din Roman a avut bunăvoinţa de a dona
un obiect de cult pentru colecţia Muzeului de Istorie din Roman. Piesa
reprezintă o cruce medievală şi este o moştenire de familie. Din această cauză,
nu ne putem pronunţa cu certitudine asupra modului în care a ajuns în spaţiul
românesc. Însă un fapt este sigur, obiectul a parcurs un ultim segment de drum
din satul Şoimăreşti (comuna Drăgăneşti, judeţul Neamţ) la Roman, însă nu
ştim dacă ea a fost descoperită întâmplător pe teritoriul satului respectiv, aflat în
vecinătatea Râului Moldova, sau a ajuns acolo prin diverse căi, în urma celui
de-al Doilea Război Mondial.
Din punct de vedere arheologic, poziţionarea satului relevă condiţii de
viaţă bune pentru prezenţa unei aşezări medievale, din inventarul căreia să
provină această piesă, însă – în lipsa unor informaţii certe – rămânem rezervaţi
în privinţa modului în care a fost găsit acest obiect religios.
Descrierea
Crucea este de bronz, fabricată prin turnare în tipar bivalv1. Obiectul face
parte din categoria crucilor simple (nu duble, tip encolpion), cu braţele pătrate
(partea inferioară mai lungă decât cea superioară) şi un sistem de prindere oval.
1

Îi mulţumim și pe această cale colegului muzeograf Dan Spătariu, de la Muzeul de
Istorie Roman, pentru realizarea desenului piesei.
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Dimensiunile sale sunt următoarele: lungimea – 3,9 cm; lăţimea – 1,8 cm;
grosimea – 0,2 cm (pl. I/1, 2). Piesa este bine conservată, iar în trecut era purtată
la gât sau la încheietura mâinii.
Obiectul de cult (inv. 44149) provine din spaţiul rusesc şi are pe lângă
chipurile de sfinţi şi inscripţii prescurtate în slavonă2, referitoare la personajele
respective. Pe avers, este reprezentat un călugăr, acesta se numeşte Serghei
(Serghie) din Radonezh, care a trăit între anii 1322-1392 (pl. I/3). În 1345
călugărul a înfiinţat Mănăstirea Sfânta Treime, situată la circa 80 km nord-est
de Moscova. Foarte iubit şi respectat de popor, călugărul Serghei a fost declarat,
în 1422, pentru întreaga sa activitate religioasă, Sfântul Ocrotitor al Rusiei.
Alături de imaginea sa mai este trecută o inscripţie prescurtată, situată de-o
parte şi de alta a braţelor, care înseamnă: Sfântul preacucernic Serghei de
Radonezh. Sfântul este reprezentat în picioare, cu capul nimbat, mâna dreaptă
ridicată cu degetele pregătite pentru binecuvântare, iar în mâna stângă are un
manuscris cu acatistul ce îi poartă numele.
Pe reversul piesei este înfăţişată cunoscuta scenă a crucificării lui Iisus
Hristos. Deasupra acesteia se află capetele a doi heruvimi, iar sub braţele
mântuitorului sunt busturile Mariei Magdalena şi Sfintei Marii (ambele cu
trăsăturile bine definite). Iisus Hristos este atent redat, fiind înfăţişat răstignit, cu
capul nimbat aplecat spre dreapta, mâinile întinse cu palmele deschise şi
degetele răsfirate. În jurul coapselor are un pagnus, căruia îi sunt redate cutele şi
nodul de legătură. Spre deosebire de alte cruci-encolpion mai vechi, aceasta are
diferită reprezentarea poziţiei tălpilor, care nu sunt lipite şi situate pe
suppedaneum, ci sunt depărtate. Pe lângă scena crucificării este şi o inscripţie
prescurtată, care înseamnă Răstignirea Domnului Dumnezeu, Împăratul nostru,
Iisus Hristos (pl. I/3).
Provenienţa şi datarea
Deşi călugărul Serghei a trăit în secolul al XIV-lea, crucea descrisă este
mai târzie, ca fabricaţie. Conform caracteristicilor (forma crucii, dimensiuni,
mod de reprezentare a personajelor), piesa de cult a fost produsă local (în
mediul rusesc), în secolele XVI-XVII, şi a circulat în spaţiul carpato-nistrean.
Pe teritoriul românesc putea pătrunde pe cale comercială sau sub forma unui
dar. Nu excludem posibilitatea ca respectivul obiect să fi avut o perioadă
îndelungată de folosinţă, întrucât se ştie, încă de la crucile duble encolpion
(secolele XI-XII), că se găsesc în aşezări sau necropole datate cu două trei
secole după momentul fabricării piesei.
2

Îi adresăm mulțumirile noastre colegului muzeograf Silviu-Constantin Ceaușu, de la
Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț, pentru traducerea inscripţiilor.
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În privinţa analogiilor, cea mai apropiată piesă pentru spaţiul Moldovei o
regăsim la Todireni (județul Botoşani)3, cu care seamănă în privinţa formei, a
dimensiunilor, modului de prindere a obiectului, însă diferă alegerea
reprezentării religioase. Inclusiv încadrarea cronologică se potriveşte cu
obiectul amintit.
Revenind la modul în care a ajuns acest obiect de cult pe teritoriul
judeţului Neamţ, considerăm că ambele ipoteze – menţionate la începutul
articolului – sunt plauzibile. Graniţa cu judeţul Suceava, unde s-au descoperit
vestigii de cult similare ca formă şi mod de înfăţişare a personajelor, ar indica o
descoperire arheologică, dar prezenţa pe avers a călugărului Serghei, important
mai degrabă pentru spaţiul rus, limitează aria de răspândire a crucii.
Chiar dacă nu cunoaştem cu siguranţă calea prin care crucea a ajuns în
spațiul nemţean, important este să semnalăm prezenţa acestui artefact religios,
mai rar întâlnit în arealul românesc.

UNE CROIX MEDIEVALE RUSSE A INSCRIPTION
DANS LE DEPARTEMENT DE NEAMŢ
Résumé
Mots clé: donation, département de Neamţ, croix médiévale russe,
inscription, le moine Serghei, Jesus Christ.
En 2013, le Musée d’Histoire de Roman a reçu une donation de la part de
la famille Damian Petrică. Il s’agit d’une croix médiévale russe en bronze, coulée
dans un moule bivalve avec les bras carrés et le système d’accrochage ovale. La
pièce avec des dimensions réduites (longueur – 3,9 cm; largeur – 1,8 cm;
epaisseur – 0,2 cm) et un bon état de conservation fait partie de la catégorie des
croix simples. Elle était portée autour du cou ou à la main. Sur l’avers il y a une
représentation du moine Serghei de Radonezh illustré debout avec la tête entourée
d’un nimbe, la main droite levée pour la bénédiction et avec un manuscrit avec
son hymne acathiste dans la main gauche. En 1422 ce moine a été déclaré le
3

V. Spinei, Circulaţia unor piese de cult în regiunile româneşti nord-dunărene în
secolele X-XVII, în ArhMold, XV, 1992, p. 169, 173, fig.8/4 a-b.
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Protecteur de la Russie; d’une partie et de l’autre du saint se trouve une
inscription slavon abregée: Le saint pieux Serghei de Radonezh. Sur le revers se
trouve la scène de la crucifixion de Jesus Christ. Au dessus on a placé les têtes de
deux cherubins et sous les bras du Sauveur on a identifié les bustes de Marie
Magdalene et de la Sainte Vierge. On peut trouver aussi sur le revers une
inscription slavon abregée: La crucifixion du Dieu, notre Empereur, Jesus Christ.
Réalisée dans le milieu culturel russe, le vestige de culte peut être encadré
généralement dans l’intervalle des XVI-XVII ème siècles (mais il a circule sans
doute aussi après cette intervalle). On ne peut que spéculer sur les conditions de
la découverte de l’objet peut être trouvé par hasard sur le territoire du village
Şoimăreşti (commune de Drăgăneşti, département de Neamț) ou arrive à la suite
des déplacements de population de la deuxième guerre mondiale, étant un
héritage de famille.

LEGENDE DʼILLUSTRATION
Pl. I. Croix médiévale russe à inscription avec Serghei de Radonezh: 1, 2 –
photo avers / revers; 3 – dessin avers / revers.
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3
Pl. I. Cruce medievală rusă cu inscripție cu Serghei de Radonezh:
1, 2 – foto avers / revers; 3 – desen avers / revers
(1, 2 – foto G.D. Hânceanu; 3 – desen D. Spătariu)
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REZULTATELE CERCETĂRILOR
ARHEOLOGICE PREVENTIVE
DE LA HUISUREZ - POIANA ŞUGĂU
(COM. DĂMUC, JUD. NEAMŢ)
Constantin Preoteasa,
Dan Mihăilescu
Cuvinte-cheie: morminte, militari, Primul Război Mondial, Imperiul
Austro-Ungar, Regatul României, Huisurez-Poiana Șugău.
Introducere
Comuna Dămuc este una dintre cele mai extinse unităţi administrative ale
judeţului Neamţ, fiind situată în partea sa sud-vestică, la poalele Munţilor
Tarcău. Aceasta este drenată de Pârâurile Dămuc, Asău şi Bicăjel, fiind
străbătută de la nord la sud de un drum judeţean (DJ 127 A). Satul Huisurez,
aflat alături de localităţile Dămuc şi Trei Fântâni în componenţa comunei, este
situat în partea de sud a acesteia, la graniţa cu judeţul Harghita.
În extremitatea sudică a satului Huisurez, la poalele Masivului Şugău, se
întinde Poiana Şugău (N: 46º42’58’’ şi E: 25º55’30’’), cu o suprafaţă totală de
aproximativ 5,7 ha, un relief alcătuit din două trepte importante şi altitudini
absolute de 860-880 m. Aceasta prezintă pante abrupte spre nord şi vest, este
delimitată la nord de Pârâul Şugău, la vest de Pârâul Dămuc şi drumul judeţean


Întocmit în baza contractului încheiat între Complexul Muzeal Județean Neamț și
Primăria Dămuc, raportul de față reprezintă rezultatele activității autorilor, în
conformitate cu sarcinile de serviciu stabilite prin fișa postului.
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(DJ 127 A), iar la sud şi est de Masivul Şugău. De jur-împrejurul său se
desfăşoară un drum forestier (fig. 1, 2).
Stratigrafia naturală a zonei prezintă la suprafaţă un nivel vegetal de
culoare cenuşie şi aproximativ 0,10 m grosime; apoi urmează un altul de argilă,
de culoare gălbui-maronie şi circa 0,50 m grosime, cu marno-calcare în
compoziţie; la bază se află un alt strat de argilă, de culoare gri şi aproximativ
0,90 m grosime, cu nisipuri şi pietrişuri în compoziţie.
În luna august a anului 2011 în Poiana Şugău au fost efectuate cercetări
arheologice preventive în vederea eliberării terenului de sarcină arheologică,
aici fiind preconizată de către Primărie şi Consiliul Local construirea unei
complexe baze sportive şi de agrement1.
Cu acest prilej au fost investigate șase morminte, dispuse într-un șir
orientat aproximativ pe direcția nord-sud, care s-au dovedit a aparține unor
militari ai armatei austro-ungare, datând din perioada Primului Război Mondial,
când această zonă era inclusă în granițele Imperiului.
De altfel, pe actualul teritoriu al comunei Dămuc și în apropiere mai
există multe alte morminte, grupate sau izolate, ale militarilor căzuți la datorie
în timpul celor două conflagrații mondiale, în zonă fiind identificate inclusiv
tranșee și cazemate (fig. 3) ce marchează liniile fronturilor.
Mormântul 1 (M.1) (fig. 4)
Era situat în partea de nord a şirului, la o distanţă de aproximativ 2,40 m
de mormântul 2 (M.2). Acesta avea forma relativ dreptunghiulară și
următoarele dimensiuni aproximative: lungimea – 1,85 m; lăţimea – 0,80 m;
adâncimea – 1,60 m.
În cuprinsul său a fost înhumat un militar din armata austro-ungară,
decedat probabil spre sfârşitul anului 1916, aşa cum par a indica un tub de
cartuş de calibru 9 mm fisurat parţial la unul dintre capete, ce păstrează capsa
(având ştanţate la bază, pe margine, anul 1916, precum şi literele V şi W), câteva
resturi de tunică groasă de postav şi un buton de șapcă (care era inscripţionat cu
iniţialele FJI, ale împăratului Imperiului Austro-Ungar – Franz Jozef I – n.n.),
alături de care a mai fost găsit un nasture de metal de la tunică, destul de
corodat, precum şi cozorocul șepcii, realizată din piele de culoare neagră.
Sicriul a fost realizat din scânduri de răşinoase din care se mai păstrau doar
câteva resturi, îmbinate cu cuie de fier, cu următoarele dimensiuni: lungimea –
1,75 m; lăţimea – 0,70 m; înălţimea – 0,25 m. Baza sicriului era formată din două
1

Îi asigurăm pe domnul Anton Covasan (primarul comunei Dămuc) și pe colaboratorii săi
Mihai Țepeș, Mihai Găină și Cătălin Chiței (angajați ai Primăriei) de întreaga noastră
gratitudine pentru sprijinul acordat în vederea derulării în cele mai bune condiții a
cercetărilor arheologice din Poiana Șugău.
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scânduri, marginile laterale din câte una, iar din capac se mai păstra o singură
scândură, de lungimea sicriului, amplasată longitudinal pe mediană, cu o lăţime
de 0,15 m. Grosimea scândurilor era de aproximativ 0,02 m.
Defunctul era orientat pe direcţia vest-est, părea un adult de sex masculin,
cu vârsta de 20-30 de ani, înălţimea de aproximativ 1,60 m şi lăţimea în zona
umerilor de circa 0,50 m.
Scheletul era complet şi bine conservat, nederanjat de intervenţii antropice
ulterioare. El era depus întins pe spate, cu capul înclinat pe partea dreaptă,
deplasat din poziţia iniţială, astfel încât mandibula s-a desprins de acesta; coloana
vertebrală era uşor arcuită; mâna dreaptă întinsă pe lângă corp, iar mâna stângă
îndoită din cot spre interior, astfel încât palma se sprijinea pe bazin; piciorul drept
era întins, în timp ce piciorul stâng avea femurul desprins din şold şi îndreptat
spre interior, iar de la genunchi era întins paralel cu cel drept.
Toate oasele scheletului aveau culoarea naturală gălbui-maronie, cu
excepţia femurului stâng care avea culoarea cenușie-negricioasă, rezultat al unei
afecţiuni de natură medicală (probabil osteomielită), ce netratată în mod
corespunzător ar fi putut cauza chiar decesul persoanei.
Mormântul 2 (M.2) (fig. 5)
Era situat la aproximativ 2,40 m față de mormântul 1 (M.1) și la 2 m
față de mormântul 3 (M.3). Acesta avea forma relativ dreptunghiulară și
următoarele dimensiuni aproximative: lungimea – 2,10 m; lățimea – 0,90 m;
adâncimea – 1,40 m.
În cuprinsul său a fost înhumat un militar din armata austro-ungară asupra
căruia se mai păstrau câteva resturi de uniformă și opt nasturi metalici corodați.
Sicriul se păstra doar într-o mică măsură și nu permite o reconstituire
exactă a sa, însă presupunem că el era realizat asemenea celorlalte, din scânduri
de rășinoase îmbinate cu cuie de fier, și avea probabil următoarele dimensiuni:
lungimea – 2 m; lățimea – 0,55 m.
Defunctul era orientat pe direcţia vest-est, părea un adult de sex masculin,
cu vârsta de 20-30 de ani, înălţimea de aproximativ 1,85 m şi lăţimea în zona
umerilor de circa 0,45 m.
Scheletul era complet şi bine conservat, cu excepția craniului, care a fost
zdrobit parțial și deranjat de o intervenție antropică ulterioară. Defunctul era
depus întins pe spate, cu coloana vertebrală dreaptă; mâna dreaptă îndoită din
cot spre interior, astfel încât palma se sprijinea pe bazin, iar mâna stângă era
întinsă pe lângă corp, palma sprijinindu-se pe piciorul drept; picioarele erau
întinse, cel drept având laba îndreptată spre exterior.
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Mormântul 3 (M.3) (fig. 6/1-3)
Era situat la aproximativ 2 m de mormântul 2 (M.2) și la 1,60 m de
mormântul 4 (M.4). Acesta avea forma relativ trapezoidală și următoarele
dimensiuni aproximative: lungimea – 2 m; lățimea – 0,65-0,80 m;
adâncimea – 1,50 m.
În cuprinsul său a fost înhumat un militar din armata austro-ungară,
alături de care au fost găsite câteva resturi de uniformă de lână de culoare kaki,
precum și o cataramă metalică de la curea.
Sicriul a fost realizat din scânduri de răşinoase, acum parțial rupte și
putrezite, îmbinate cu cuie de fier, și avea următoarele dimensiuni: lungimea –
1,90 m; lăţimea – 0,55-0,70 m; înălţimea – 0,40 m (înălțimea capacului – 0,15
m; înălțimea cutiei – 0,25 m). Scândurile aveau lățimea de 0,20-0,30 m, iar
grosimea de 0,02 m. Capacul, cutia, dar și scândurile aveau forma
trapezoidală. Capacul era alcătuit din cinci scânduri (două lungi, două late și
una dispusă pe mediană la partea superioară), iar cutia din șase scânduri (două
lungi, două late și două dispuse la bază). Scândurile de la baza cutiei erau
prinse cu două contrafișe amplasate spre capete, care aveau următoarele
dimensiuni: lungimea – 0,55-0,70 m; lățimea – 0,04 m; grosimea – 0,02 m.
Capacul era prăbușit în cutie, peste schelet.
Defunctul era orientat pe direcţia vest-est, părea un adult de sex masculin,
cu vârsta de 20-30 de ani, înălţimea de aproximativ 1,65 m şi lăţimea în zona
umerilor de circa 0,40 m.
Scheletul era complet și bine conservat, nederanjat de intervenţii
antropice ulterioare. El era depus întins pe spate, cu capul înclinat pe partea
dreaptă, deplasat din poziţia iniţială, astfel încât mandibula s-a desprins de
acesta; coloana vertebrală era dreaptă; mâna dreaptă îndoită în sus din cot, cu
palma pe umăr, iar mâna stângă îndoită din cot spre interior, cu palma pe piept;
picioarele erau întinse, paralele, cu labele îndreptate spre exterior.
Mormântul 4 (M.4) (fig. 7/1-3)
Era situat la aproximativ 1,50 m față de mormântul 3 (M.3) și la 1,70 m
față de mormântul 4 (M.4). Acesta avea forma relativ trapezoidală și următoarele
dimensiuni: lungimea – 2,05 m; lățimea – 0,65-0,80 m; adâncimea – 1,45 m.
În cuprinsul său a fost înhumat un militar din armata austro-ungară,
alături de care au fost găsite câteva resturi de uniformă de culoare kaki și nasturi
metalici corodați și fragmentari.
Sicriul a fost realizat din scânduri de rășinoase, acum parțial rupte și
putrezite, îmbinate cu cuie de fier și avea următoarele dimensiuni: lungimea –
1,95 m; lățimea – 0,60-0,75 m; înălțimea – 0,40 m (înălțimea capacului – 0,15
m; înălțimea cutiei – 0,25 m). Scândurile aveau lățimea de 0,10-0,25 m și
grosimea de 0,02 m. Capacul, cutia, dar și scândurile aveau forma
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trapezoidală. Capacul era alcătuit din cinci scânduri (două lungi, două late și
una dispusă pe mediană la partea superioară), iar cutia din șase scânduri (două
lungi, două late și două dispuse la bază). Scândurile de la baza cutiei erau
prinse cu două contrafișe amplasate spre capete, care aveau următoarele
dimensiuni: lungimea – 0,60-0,75 m; lățimea – 0,04 m; grosimea – 0,02 m.
Capacul era prăbușit în cutie, peste schelet.
Defunctul era orientat pe direcţia vest-est, părea un adult de sex masculin,
cu vârsta de 30-40 de ani, înălţimea de aproximativ 1,75 m şi lăţimea în zona
umerilor de circa 0,35 m.
Scheletul era complet, nederanjat de intervenţii antropice ulterioare, dar
nu era la fel de bine conservat ca și celelalte. El era depus întins pe spate, cu
capul ușor înclinat spre dreapta și mandibula desprinsă din poziția inițială;
coloana vertebrală era dreaptă; mâinile îndoite din umăr spre exterior și din cot
spre interior, palma dreaptă aflându-se pe abdomen, iar cea stângă pe bazin;
piciorul drept îndoit din genunchi spre interior, iar cel drept întins, labele fiind
îndreptate spre exterior.
Dantura defunctului era afectată de carii și de extracții. Mandibula mai
păstra încă urme de piele și de păr. Vertebrele coloanei, în dreptul pieptului,
precum și coastele erau puternic deteriorate, având aspect purverulent. Femurul
drept, de culoare cenușie-negricioasă (efect al unei posibile osteomielite), era
fracturat deasupra genunchiului, care – la rândul său – părea de asemenea
afectat, având un aspect poros. Aceste probleme medicale, netratate
corespunzător, ar fi putut cauza decesul persoanei.

Mormântul 5 (M.5) (fig. 8/1-3)
Era situat la aproximativ 1,70 m față de mormântul 4 (M.4) și la 2,70 m
față de mormântul 6 (M.6). Acesta avea forma relativ trapezoidală și următoarele
dimensiuni: lungimea – 2,20 m; lățimea – 0,70-0,85 m; adâncimea – 1,50 m.
În cuprinsul său a fost înhumat un militar din armata austro-ungară,
alături de care a fost găsit un inventar ceva mai bogat și mai variat în
comparație cu celelalte cinci morminte, constând în resturi de uniformă de
culoare kaki; cinci fragmente de curea de piele de culoare maro (dispusă în
diagonală de pe umărul drept pe sub brațul stâng), cu patru nituri metalice; o
petliță de culoare roșie cu trei stele cu șase colțuri, din material plastic de
culoare alb-gălbuie; un șnur de culoare roșie cu un eghilet metalic circular,
ștanțat pe margine cu un motiv floral; cinci nasturi metalici de la tunică și unul
de material plastic de la cămașă, de culoare albă.
Se pare că în acest caz am putea avea de-a face cu un fost comandant de
pluton de infanterie (zugführer).
Sicriul a fost realizat din scânduri de rășinoase, acum parțial rupte și
putrezite, îmbinate cu cuie de fier și avea următoarele dimensiuni: lungimea – 2,15
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m; lățimea – 0,55-0,70 m; înălțimea – 0,40 m (înălțimea capacului – 0,15 m;
înălțimea cutiei – 0,25 m). Scândurile aveau lățimea de 0,10-0,25 m și grosimea de
0,02 m. Capacul, cutia, dar și scândurile aveau forma trapezoidală. Capacul era
alcătuit din cinci scânduri (două lungi, două late și una dispusă pe mediană la
partea superioară), iar cutia din șase scânduri (două lungi, două late și două dispuse
la bază). La aproximativ 0,50 m față de capătul mai lat al cutiei era amplasată o
scândură transversală, păstrată parțial, care avea lățimea de 0,10 m și grosimea de
0,02 m. Scândurile de la baza cutiei erau prinse cu două contrafișe amplasate spre
capete, care aveau următoarele dimensiuni: lungimea – 0,55-0,75 m; lățimea –
0,04 m; grosimea – 0,02 m. Capacul era prăbușit în cutie, peste schelet.
Defunctul era orientat pe direcţia vest-est, părea un adult de sex masculin,
cu vârsta de 30-40 de ani, înălţimea de aproximativ 1,90 m şi lăţimea în zona
umerilor de circa 0,50 m.
Scheletul era complet deranjat de intervenţii antropice ulterioare, aflat întro stare precară de conservare, oasele sale fiind fragmentare și răvășite mai ales în
zona craniului și trunchiului. Inițial el era depus întins pe spate. Picioarele erau
întinse și dispuse relativ în paralel, cel drept fiind mai puțin deranjat2.

Mormântul 6 (M.6) (fig. 9/1-3)
Era situat în partea de sud a șirului, la o distanță de aproximativ 2,60 m față
de mormântul 5 (M.5). Acesta avea forma relativ trapezoidală și următoarele
dimensiuni: lungimea – 2,25 m; lățimea – 0,70-0,90 m; adâncimea – 1,45 m.
În cuprinsul său a fost înhumat un militar din armata austro-ungară,
alături de care nu au fost găsite obiecte specifice de inventar.
2

În timpul cercetărilor efectuate de noi am fost informaţi de către cetăţeanul Emil
Colcer că la începutul deceniului VIII al secolului XX o parte dintre morminte au fost
afectate de o tentativă de deshumare efectuată de către localnicul Ion Focşa, îndemnat
şi asistat de preotul-paroh Constantin Bucătaru. Se dorea în fapt ca toate scheletele să
fie deshumate şi apoi reînhumate creştineşte în cimitirul satului, însoţite fiind de o
slujbă de pomenire, locul urmând să fie marcat totodată cu o troiţă, deoarece Poiana
Șugău era afectată în urma intensei exploatări forestiere din zonă. Cu acest prilej se
pare că a fost deranjat inclusiv mormântul 5 (M.5), în cadrul căruia se afla scheletul
militarului, aflat atunci în stare bună de conservare. Acesta purta o tunică lungă,
groasă, de postav, de culoare kaki, precum și cureaua de piele dispusă în diagonală de
pe umărul drept pe sub brațul stâng şi avea vizibile pe umeri câte trei stele de material
plastic de culoare galbenă și petlițe de culoare roșie, însemne ale gradului de
comandant de pluton de infanterie (zugführer) pe care îl deţinea. Acțiunea de
deshumare a fost stopată însă imediat de către organele de miliţie de la acea dată, care
au ordonat şi supravegheat îndeaproape operaţiunea de reînhumare (realizată totuși
haotic, fapt dovedit de starea actuală a resturilor scheletice) în acelaşi loc a rămăşiţelor
pământeşti ale defunctului.
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Sicriul a fost realizat din scânduri de rășinoase, acum parțial rupte și
putrezite, îmbinate cu cuie de fier și avea următoarele dimensiuni: lungimea –
2,15 m; lățimea – 0,60-0,80 m; înălțimea – 0,40 m (înălțimea capacului – 0,15
m; înălțimea cutiei – 0,25 m). Scândurile aveau lățimea de 0,15-0,25 m și
grosimea de 0,02 m. Capacul, cutia, dar și scândurile aveau forma
trapezoidală. Capacul era alcătuit din cinci scânduri (două lungi, două late și
una dispusă pe mediană la partea superioară), iar cutia din șase scânduri (două
lungi, două late și două dispuse la bază). Scândurile de la baza cutiei erau
prinse cu două contrafișe amplasate spre capete, care aveau următoarele
dimensiuni: lungimea – 0,60-0,80 m; lățimea – 0,04 m; grosimea – 0,02 m.
Capacul era prăbușit în cutie, peste schelet.
Defunctul era orientat pe direcţia vest-est, părea un adult de sex masculin,
cu vârsta de 20-30 de ani, înălţimea de aproximativ 1,70 m şi lăţimea în zona
umerilor de circa 0,35 m.
Scheletul era complet și bine conservat, nederanjat de intervenţia antropică
ulterioară ce a vizat deshumarea defunctului, care se pare că a fost stopată în
momentul descoperirii sicriului, așa după cum o dovedesc resturile vegetale găsite
alături de rămășițele pământești ale militarului. El era depus întins pe spate, cu
capul înclinat spre stânga; coloana vertebrală era dreaptă; mâna dreaptă era întinsă
pe lângă corp, cu palma pe bazin, iar mâna stângă îndoită din umăr spre exterior și
spre interior din cot, palma sprijinindu-se tot pe bazin; picioarele erau întinse, cu
călcâiele apropiate și labele îndreptate spre exterior.
În partea mediană a brațului drept are o pată verde de formă relativ circulară,
ca urmare a oxidării unui obiect metalic, care însă nu a putut fi identificat.
Inventar
Cozorocul șepcii (fig. 11/6) este realizat din piele de culoare neagră, cu
căptușeală interioară, are forma semilunară, cu colțurile rupte, și prezintă două
rânduri de cusături pe marginea superioară, precum și exfolieri pe fața
posterioară. Dimensiunile sale aproximative sunt următoarele: lungimea – 18,5
cm; lățimea maximă – 5 cm; grosimea – 0,2 cm.
Tubul de cartuș (fig. 10/1 A-B) este realizat din metal, are forma relativ
cilindrică, culoarea brună, prezintă o fisură și o deformare la vârf. Acesta
păstrează capsa, iar baza este împărțită în patru câmpuri simetrice în care sunt
ștanțate anul 1916 și inițialele V și W. Dimensiunile sale sunt următoarele:
lungimea – 5 cm; diametrul bazei – 1,4 cm; diametrul mijlocului – 1,2 cm;
diametrul vârfului – 0,9 cm. Acesta are calibrul de 9 mm și constituia probabil
muniția unei carabine de tip Steyr Mannlicher M1895.
Butonul șepcii (fig. 10/2) are forma circulară, este realizat dintr-un
material sintetic, de culoare maronie, învelit într-o căptușeală metalică, de
culoare gri, puternic corodată și distrusă parțial pe fața anterioară după
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descoperire, astfel încât inițialele ștanțate ale împăratului Imperiului AustroUngar, Franz Joszef I (FJI), din păcate nu se mai păstrează. Dimensiunile sale
aproximative sunt următoarele: diametrul – 2,7 cm; grosimea – 0,7 cm.
Nasturii tunicii (fig. 10/3) sunt realizați din metal, puternic corodat, au
culoarea gri sau brună și forma circulară, cu fețele posterioare concave,
prezentând câte o urechiușă de prindere atașată în mijlocul acestora.
Dimensiunile lor sunt următoarele: diametrul nasturilor – 1,4-2 cm; diametrul
urechiușelor – 0,6-0,7 cm; grosimea nasturilor – 0,2-0,3 cm.
Nasturii uniformei (fig. 10/4) sunt realizați din metal, au forma circulară,
culoarea gri și sunt corodați, unii dintre aceștia fiind rupți parțial. Partea
mediană a lor este profilată, prin apăsare dinspre fața anterioară spre cea
posterioară, și este prevăzută cu câte patru orificii circulare de prindere, dispuse
simetric. Dimensiunile lor aproximative sunt următoarele: diametrul nasturilor –
1,6 cm; grosimea nasturilor – 0,2 cm; diametrul orificiilor – 0,2 cm.
Catarama de curea (fig. 11/3) este realizată din metal, are forma
dreptunghiulară și culoarea cenușie, fiind corodată. În partea mediană are un
ac de prindere dispus transversal, cu vârful ascuțit și baza înfășurată.
Dimensiunile sale sunt următoarele: lungimea cataramei – 3,6 cm; lățimea
cataramei – 2,5 cm; lungimea acului – 2,9 cm; grosimea cataramei – 0,4 cm;
grosimea acului – 0,3-0,5 cm.
Nasturele de la cămașă (fig. 10/9) este realizat din material plastic, are
forma circulară și culoarea albă. Pe fața anterioară partea mediană este concavă
și prezintă patru orificii de prindere circulare, dispuse simetric. Dimensiunile
sale sunt următoarele: diametrul nasturelui – 1,1 cm; grosimea nasturelui – 0,3
cm; diametrul orificiilor – 0,2 cm.
Eghiletul (fig. 10/6) este realizat din metal, are forma circulară, cu fața
posterioară concavă, și culoarea brun-verzuie, fiind oxidat și deformat. Este
decorat prin ștanțare dinspre fața posterioară spre cea anterioară, modelul
realizat fiind unul floral, alcătuit din 15 petale străbătute transversal de câte
șapte striuri, dispuse pe margine, mijlocul fiind circular. Dimensiunile sale
aproximative sunt următoarele: diametrul – 1,8 cm; grosimea – 0,1 cm.
Acest eghilet avea atașat un șnur (fig. 10/5) realizat prin împletire, din
lână, de culoare roșie, rupt parțial. Dimensiunile sale aproximative sunt
următoarele: lungimea – 7,5 cm; grosimea – 0,3 cm.
Petlița (fig. 10/7) este realizată tot din lână, de culoare roșie (ceea ce
indică arma, respectiv infanterie), are forma relativ dreptunghiulară și este
păstrată parțial. Dimensiunile sale aproximative sunt următoarele: lungimea –
4,5 cm; lățimea – 1,3 cm; grosimea – 0,2 cm.
Acestei petlițe îi erau atașate gradele militarului (fig. 10/8) (probabil un
comandant de pluton – zugführer), constând în trei stele realizate din material
plastic, de culoare alb-gălbuie, prevăzute cu câte șase colțuri, dispuse simetric,
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profilate dinspre fața posterioară spre cea anterioară, colțurile fiind străbătute pe
mediană de nervuri longitudinale. Dimensiunile lor sunt următoarele: diametrul –
1,9 cm; grosimea – 0,2 cm.
Cureaua (fig. 11/1) este realizată din piele de culoare maronie, are forma
alungită, este parțial uzată și ruptă (fiind alcătuită în prezent din cinci fragmente).
Spre unul dintre capete are șapte perforații circulare dispuse pe mediană, cea dea treia dintre ele fiind uzată de cataramă. Spre celălalt capăt, la care a fost fixată
catarama, era prevăzută pe margine cu două șiruri de cusături, precum și cu patru
perforații circulare, dispuse simetric, la care erau prinse niturile. Dimensiunile
aproximative ale sale (însumând toate cele cinci fragmente păstrate) sunt
următoarele: lungimea curelei – 69 cm; lățimea curelei – 2,3 cm; grosimea
curelei – 0,3 cm; diametrul perforațiilor – 0,3-0,6 cm.
Niturile curelei (fig. 11/2) sunt realizate din metal, au forma relativ
circulară și culoarea brună, fiind puternic corodate și rupte parțial. Ele sunt
mai groase la extremități și mai subțiri la mijloc. Dimensiunile lor
aproximative sunt următoarele: diametrul maxim – 0,7 cm; diametrul minim –
0,4 cm; grosimea – 0,2-0,5 cm.
Uniformele militarilor (fig. 11/7, 8) au fost realizate din lână, de culoare
kaki, fiind identificate două moduri diferite de țesătură. Acestea se păstrau
fragmentar, fiind în mare măsură putrezite.
Cuiele (fig. 11/4, 5) cu care au fost prinse scândurile sicrielor au fost
realizate din metal, au forma alungită, profilul relativ drept, secțiunea circulară
și culoarea cenușie-negricioasă, fiind corodate și rupte parțial. Acestea sunt de
două tipuri: cuie realizate pe cale industrială în fabrici, de dimensiuni mai mari,
cu vârful ascuțit și floare circulară la capătul opus, precum și câteva striuri sub
aceasta (fig. 11/5), și respectiv cuie realizate manual în ateliere de fierărie, de
dimensiuni mai mici, cu vârful ascuțit și capătul opus îndoit în unghi de circa
90º pe aproximativ 1,5 cm (fig. 11/4). Dimensiunile cuielor întregi sunt
următoarele: lungimea – 9-9,5 cm; grosimea – 0,4 cm; diametrul florii – 0,9 cm.
Derularea evenimentelor militare din zonă în perioada respectivă
Cei șase militari ai armatei austro-ungare morți în timpul Primului Război
Mondial și înhumați în mormintele identificate în Poiana Șugău ar fi putut face
parte din coloana aflată sub comanda colonelului Sanders, formată din trei
batalioane de infanterie, cu mitraliere și cu o baterie de tunuri. Aceasta a atacat
prin surprindere Muntele Țipcheș în ziua de 19 octombrie 1916 și a respins
singura companie din Regimentul 54 Infanterie al armatei române care apăra
zona. De aici corpul armatei imperiale a coborât spre Croiești, încercând să
pătrundă în Valea Bicazului pe linia de comunicație și retragere a Grupului

https://biblioteca-digitala.ro

240

C. Preoteasa, D. Mihăilescu

Român de la Bicaz. În același timp, Valea Tarcăului era și ea amenințată să fie
ocupată de inamic3.
În fața acestei primejdii comandantul Diviziei 14 Infanterie a constituit
Detașamentul condus de colonelul Gherăscu, format din trei batalioane, care – unite
cu cele două companii ale sectorului și susținute de o secție de tunuri de calibru 87
mm ale Regimentului 24 Artilerie – să contraatace și să recucerească muntele. Chiar
în seara acelei zile inamicul, survolând câmpul cu proiectoare și rachete, a reînceput
un foc izolat asupra poziției Croiești, pe care a atacat-o cu un batalion de trei ori
consecutiv. Dar cele două companii ce vegheau în zonă, comandate de maiorul
Rogobete, primiseră cu focuri atacurile inamice și au reusșit să le respingă. În același
timp, inamicul și-a reorganizat poziția, întărind-o cu șanțuri. Însă după miezul nopții,
din spatele pichetului dinspre Ața, au sosit soldații Batalionului 1 din Regimentul 86
Dorohoi, care au lansat cu succes un atac asupra inamicului. După o scurta
împotrivire, austriecii au părăsit zona, lăsând în urmă două tunuri și trei mitraliere4.
După acest moment inamicul s-a recules, și-a strâns rândurile și a pornit un
contraatac împotriva adversarului cu mult inferior din punct de vedere numeric pe
care îl avea în față. Batalionul condus de Eftasiade a reușit să reziste timp de două
ceasuri, iar apoi a început să bată în retragere, luând prizonierii și aruncând în
prăpastie tunurile și mitralierele capturate. Astfel, aproape întreg muntele fusese
recucerit de austrieci. Dar coloana principală a detașamentului român, formată din
două batalioane din Regimentele 27 și 54, venind dinspre est, dinspre Tarcău, pe
poteca Dealul Fundului - Suiala Floarei - Țipcheș a sosit pe câmpul de luptă, iar
secția de artilerie, urcată cu boii pe Dealul Fundului, a început bombardarea poziției
dușmane. În urma luptei corp la corp care a avut loc, inamicul a fost respins dincolo
de creasta muntelui. Câmpul de bătălie a fost acoperit de peste 100 de morți, cărora
li s-au adăugat alți 614 prizonieri austrieci, dintre care 50 de ofițeri, cu toții rămași
în mâinile românilor. Inamicul a luat cu el în retragere o mulțime de răniți, printre
care și pe colonelul Sanders, aflat în stare gravă. Coloana lungă a prizonierilor a fost
adusă în rândurile armatei noastre. Ulterior, poziția pe care se retrăsese colonelul
Sanders și restul oamenilor săi a fost luată cu asalt și cucerită de către români5.
Înfrângerea de pe Muntele Țipcheș a avut o influență deprimantă asupra
Corpului 21 al armatei austro-ungare. Acțiunea ofensivă pe care acesta o
plănuise s-a sfârșit aici. Ulterior nu s-a mai dat nici un atac important împotriva
C. Kirițescu, Istoria războivlvi pentrv întregirea României, 1916-1919, vol. I, București,
1925, p. 318; Idem, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol. I,
București, 1989, p. 399; G.A. Dabija, Armata română în războiul mondial (1916-1918),
vol. I, București, 1928, p. 528.
4
C. Kirițescu, Istoria războivlvi ..., p. 319; Idem, Istoria războiului ..., p. 400; G.A.
Dabija, op. cit., p. 528.
5
C. Kirițescu, Istoria războivlvi ..., p. 319; Idem, Istoria războiului ..., p. 400.
3
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Diviziei 14 Infanterie, ci numai bombardări izolate de artilerie și acțiuni de
patrule. Peste o lună această divizie a fost retrasă în rezervă și apoi mutată pe
frontul Oltului, iar locul ei pe Muntele Țipcheș a fost ocupat de ruși 6.

Concluzii
Mormintele aparținând militarilor armatei Imperiului Austro-Ungar (M.
1-6) din Poiana Șugău (satul Huisurez, comuna Dămuc, județul Neamț) ne
amintesc de un episod important al luptei eroice a poporului român din timpul
Primului Război Mondial (anul 1916) în vederea realizării Marii Uniri,
înfăptuită ulterior la 1 decembrie 1918. Această pagină de istorie a fost scrisă de
eroismul și bravura ofițerilor și trupei Batalionului 1 din Regimentul 86
Dorohoi pe Muntele Țipcheș. În amintirea evenimentelor militare derulate aici
s-a ridicat de către comandantul acestui regiment o cruce de stejar
comemorativă în locul numit Gura Aței, care s-a sfințit printr-un serviciu
religios oficiat chiar de către preotul regimentului, Cârlănescu7.

RESULTATS DES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES
DE HUISUREZ - POIANA ȘUGĂU (COM. DE DĂMUC, DEP. DE NEAMȚ)
Résumé
Mots clé: tombes, militaires, Première Guerre Mondiale, Empire AustroHongrois, Royaume de la Roumanie, Huisurez-Poiana Șugău.
Les investigations archéologiques effectuées à Poiana Șugău (N:
46º42’58’’ et E: 25º55’30’’; altitude – 860-880 m) en 2011 ont mené à la
découverte dʼune rangée de six tombes appartenant à des militaires de lʼarmée
autriche-hongroise et décédés durant la Première Guerre Mondiale, quand cette
zone faisait partie de lʼEmpire. Dʼailleurs, sur les collines montagnardes des
alentours il y a des traces de tranchées et de casemates, alors que sur le territoire
6
7

Idem, Istoria războivlvi ..., p. 319; Idem, Istoria războiului ..., p. 400.
Gh. Verșescu, Monografia comunei Tarcău, județul Neamț, Piatra-Neamț, 1942, p.
77; O. Mancu, Monumente și însemne memoriale din județul Neamț, Piatra-Neamț,
2008, p. 334.
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de la commune de Dămuc il y a plusieurs tombes – groupées ou isolées – des
militaires tombés sur le champs dʼhonneur pendant les deux guerres mondiales.
Parmi les six tombes qui ont été étudiées par nous se distinguait
notamment lʼune dʼun commandant de peloton dʼinfanterie (T.5).
Trois tombes en étaient mal disposées par suite dʼune tentative ultérieure
de déshumation effectuée par un habitant du pays à la prière du prêtre du
village. De cette manière on voulait réinhumer les défunts dans le cimetière du
village de Huisurez et marquer cet endroit-là par une croix votive.
Cependant lʼopération a été interrompue par lʼintervention de la police de
ce temps-là. Cela nʼa pas empêché quʼun crâne de lʼun des défunts soit écrasé
(T.2) et quʼun autre squelette soit détruit en partie (T.5).
On a pu remarquer que deux des militaires avaient des problèmes graves
de santé, qui – mal soignés – auraient pu provoquer leur décès. Dʼailleurs, le
squelette de la tombe 1 (T.1) avait le fémur gauche de couleur grise-noirâtre
(souffrant, probablement, dʼostéomyélite), alors que celui de la tombe 4 (T.4)
avait les vertèbres de la colonne ainsi que les côtes grièvement détériorées (à
lʼaspect pulvérulent), le fémur droit de la même couleur grise-noirâtre étant
fracturé au-dessus de la jambe – elle aussi touchée, à lʼaspect poreux. En outre il
y avait des problèmes concernant la dentition.
Parmi les tombes, deux nʼen conservaient plus quʼen petite mesure des débris
de cercueils, mieux conservés en revanche dans les autres quatre cas (T. 3-6).
Lʼinventaire recueilli des tombes consistait en débris dʼuniforme militaire
en laine couleur kaki; une tresse de fantassin de couleur rouge; un lacet toujours
rouge; une aiguillette circulaire en métal, ayant gravé à ses bords un motif
floral; cinq fragments de ceinture en cuir de couleur marron, munie de quatre
rivets; une visière de casquette en cuir noir; une boucle de ceinture en métal;
trois étoiles à six coins en plastique de couleur blanc-jaunâtre; un tube de
cartouche fissuré dont lʼamorce est conservée, de calibre 9 mm, inscriptionné à
sa base vers la marge avec lʼannée 1916 et les lettres V et W (probablement la
munition dʼune carabine de type Steyr Mannlicher M1895); un bouton
inscriptionné avec les initiales FJI (de lʼEmpereur Austro-Hongrois, Franz
Joszef I – n.n.); des boutons métalliques écaillés provenant de la tunique (deux à
un oeillet dʼaccrochage et 13 à quatre trous) et un bouton en plastique de
couleur blanc, provenant de la chemise.
Pour conclure, les tombes appartenant aux militaires de lʼarmée de
lʼEmpire Austro-Hongrois (T. 1-6) découvertes suite à des fouilles
archéologiques effectuées en 2011 à Poiana Șugău nous rappellent un épisode
significative de la lutte héroïque du peuple roumain pendant la Première Guerre
Mondiale (lʼannée 1916), afin dʼaccomplir la Grande Union, ultérieurement
réalisée le 1er décembre 1918. Cette page dʼhistoire a été écrite grâce à
lʼhéroïsme et à la bravoure des officiers et de la troupe du Ier Bataillon du
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Régiment 86 Dorohoi dans la montagne de Țipcheș. En mémoire de ces
événements une croix commémorative en chêne a été érigée par le commandant
de ce régiment dans lʼendroit appelé Gura Aței et sanctifiée par une messe
officiée par le prêtre du régiment lui-même.

LEGENDES DES ILLUSTRATIONS
Fig. 1. Plan de localisation de Poiana Șugău.
Fig. 2. Vue de Poiana Șugău y compris la zone où se trouvaient les six tombes
(T. 1-6).
Fig. 3. Casemate du Massif Șugău – vue dʼensemble (1) et détail dʼinscription (2).
Fig. 4. Huisurez-Poiana Șugău. Tombe 1 (T.1) – images dʼensemble sur le
squelette (photo C. Preoteasa).
Fig. 5. Huisurez-Poiana Șugău. Tombe 2 (T.2) – images dʼensemble sur le
squelette (photo C. Preoteasa).
Fig. 6. Huisurez-Poiana Șugău. Tombe 3 (T.3) – images dʼensemble sur le
cercueil (1), le squelette (2) et la fosse (3) (1-3 – photo C. Preoteasa).
Fig. 7. Huisurez-Poiana Șugău. Tombe 4 (T.4) – images dʼensemble sur le
cercueil (1), le squelette (2) et la fosse (3) (1-3 – photo C. Preoteasa).
Fig. 8. Huisurez-Poiana Șugău. Tombe 5 (T.5) – images dʼensemble sur le
cercueil (1), le squelette (2) et la fosse (3) (1-3 – photo C. Preoteasa).
Fig. 9. Huisurez-Poiana Șugău. Tombe 6 (T.6) – images dʼensemble sur le
cercueil (1), le squelette (2) et la fosse (3) (1-3 – photo C. Preoteasa).
Fig. 10. Huisurez-Poiana Șugău. Inventaire: 1 – tube de cartouche (A – image
dʼensemble; B – détail sur les inscriptions – 1916 et VW) (T.1); 2 –
bouton avec les initiales de lʼEmpereur Franz Joszef I de lʼAustroHongrois (FJI) (T.1); 3, 4, 9 – boutons (3, 9 – T.5; 4 – T.2); 5 – lacet
(T.5); 6 – aiguillette (T.5); 7 – tresse (T.5); 8 – étoiles (T.5) (1-9 –
photo C. Preoteasa).
Fig. 11. Huisurez-Poiana Șugău. Inventaire: 1 – ceinture (T.5); 2 – rivets (T.5);
3 – boucle de ceinture (T.3); 4, 5 – clous (T.6); 6 – visière de casquette
(T.1); 7, 8 – débris dʼuniforme militaire (T.4) (1-8 – photo C. Preoteasa).
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Fig. 1. Plan de situație al Poienii Șugău
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Fig. 2. Poiana Șugău cu zona în care se aflau cele șase morminte (M. 1-6)
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Fig. 3. Cazemată din Masivul Șugău –
vedere de ansamblu (1) și detaliu inscripție (2)
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Fig. 4. Huisurez-Poiana Șugău.
Mormântul 1 (M.1) – imagine de ansamblu asupra scheletului (foto C. Preoteasa)

Fig. 5. Huisurez-Poiana Șugău.
Mormântul 2 (M.2) – imagine de ansamblu asupra scheletului (foto C. Preoteasa)
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1
Fig. 6. Huisurez-Poiana Șugău. Mormântul 3 (M.3) – imagini de ansamblu
asupra sicriului (1), scheletului (2) și gropii (3) (1-3 – foto C. Preoteasa)
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Fig. 7. Huisurez-Poiana Șugău. Mormântul 4 (M.4) – imagini de ansamblu
asupra sicriului (1), scheletului (2) și gropii (3) (1-3 – foto C. Preoteasa)
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Fig. 8. Huisurez-Poiana Șugău. Mormântul 5 (M.5) – imagini de ansamblu
asupra sicriului (1), scheletului (2) și gropii (3) (1-3 – foto C. Preoteasa)
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Fig. 9. Huisurez-Poiana Șugău. Mormântul 6 (M.6) – imagini de ansamblu
asupra sicriului (1), scheletului (2) și gropii (3) (1-3 – foto C. Preoteasa)
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Fig. 10. Huisurez-Poiana Șugău. Inventar:
1 – tub de cartuș (A – imagine de ansamblu; B – detaliu asupra înscrisurilor –
1916 și VW) (M.1); 2 – buton ce avea inițialele împăratului Franz Joszef I
al Austro-Ungariei (FJI) (M.1); 3, 4, 9 – nasturi (3, 9 – M.5; 4 – M.2);
5 – șnur (M.5); 6 – eghilet (M.5); 7 – petliță (M.5); 8 – stele (M.5)
(1-9 – foto C. Preoteasa)
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Fig. 11. Huisurez-Poiana Șugău. Inventar: 1 – curea (M.5); 2 – nituri (M.5);
3 – cataramă (M.3); 4, 5 – cuie (M.6); 6 – cozoroc de șapcă (M.1);
7, 8 – resturi de uniformă militară (M.4) (1-8 – foto C. Preoteasa)
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AMFORE ŞI VIN COMERCIAL
LA CNIDOS ŞI SINOPE:
DOUĂ CETĂŢI, DOUĂ MĂRI, CE VINURI !
Mihaela Marcu - Bogan
Cuvinte-cheie: Cnidos, Sinope, amfore, vin comercial, schimburi comerciale.
Problema producţiei de amfore în Asia Mică este legată în principal de
vin, care figurează printre produsele de bază importate sau exportate în
antichitate şi a constituit de timpuriu un element fundamental în cadrul
schimburilor comerciale la mare distanţă între diferitele poleis ale bazinului
mediteraneean şi pe ţărmurile Mării Negre.
Amintim faptul că prin forma lor profilată pentru transport, amforele
constituie „recipientul” prin excelenţă pentru transportul maritim, chiar
dacă burduful era preferat, mai puţin greu şi mult mai comod pentru
transportul local.
Având în vedere rarele mărturii scrise asupra acestui domeniu vital al
economiei antice1, arheologia oferă, prin studiul locurilor de desfacere şi mai
ales datorită identificării locurilor de producţie de amfore, o ocazie unică de a
schiţa marile axe de comerţ şi de a identifica principalii actori. Acestea încep să
fie cunoscute într-o manieră mult mai precisă începând cu epoca clasică,
1

Câteva inscripţii thasiene, datate în secolul V î.H., sunt primele legi cunoscute despre
vin, care prevăd măsuri protecţioniste şi comerţul său: F. Salviat, Le vin de Thassos.
Amphores, vin et sources écrites, în J.-Y. Empereur, Y. Garlan (eds), Recherches sur
les amphores grecques, BCH, Suppl. XIII (1986), p. 147-150 şi textele evocate de
istorici pentru economie: Contra lui Lacritos (Ps. Dem.).
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datorită timbrajului, chiar dacă era neregulat 2. Studiind astfel, vinul – prin
comerţul său – permite evident să cernem mai bine importanţa producţiei sale,
desigur abundentă în cazul în care o cetate poate exporta o parte după ce-şi
asigura propriul consum.
Circulaţia amforelor ne priveşte în acest stadiu ca un martor direct al unei
producţii, a unui bun de mare consum care face obiectul unei intense activităţi
comerciale în această epocă greco-romană, „în principal a vinului, uleiului și în
secundar a oricărei substanţe care se pretează la acest gen de condiţionare: apă,
peşti şi măsline în saramură, miere, grăsimi, brânză, răşini şi mazăre, cereale,
leguminoase, nuci şi alune, smochine, rodii, scoici etc.
Interesul crescând pe care îl poarta arheologii producţiei de amfore,
timbrelor lor şi, mai ales, în ultimii 25 de ani, atelierelor de producție, a dat
naștere unei literaturi de specialitate abundente3. Totuși, o vedere de ansamblu
asupra acestei „producții literare de specialitate” pune în evidenţă anumite
aspecte care au rămas într-un con de umbră.
După toate probabilităţile, „elementul motor al comerţului antic a fost
constituit în general din nevoia de a se procura produsele indispensabile
comunităţii şi nu de a «scurge» excedentele producţiei sale, exportul
funcţionând în această perioadă ca o monedă de schimb”4.
În consecinţă, un centru de producţie de amfore este mai întâi un centru
de consum, în măsura în care cetatea produce pentru a răspunde mai întâi
nevoilor populaţiei locale, înainte de a exporta surplusul în vederea unui schimb
al produselor de bază care îi lipsesc. Un centru de consum depinde adesea de
unul sau mai multe centre de producţie5, importurile sale răspunzând în primul
rând unei necesităţi.
2

3

4

5

O dată decriptat, conţinutul (numele şi / sau emblema) timbrului amforic, în condiţiile
în care există unul, permite in aproximativ 90% din cazuri, să se determine originea
centrului de producţie, cf. Y. Garlan, Amphores et timbres amphoriques grecs, entre
érudition et idéologie, Paris, 2000.
Revue des Etudes Grecques, apare o dată la cinci ani începând din 1980, recenzează
numeroasele publicaţii legate într-o manieră sau alta de amforele sau timbrele
amforice, regrupate tematic, operele prezentate făcând fiecare în parte obiectul unui
comentariu critic detaliat din partea autorilor.
Y. Garlan, Reflexions sur le commerce des amphores grecques en Mer Noire, în Y.
Garlan (ed.), Production et commerce en Mer Noire, Aix-en-Provence, 1999, p. 131140; comerţul cetăţilor egeene către Marea Neagră consta mai ales în exportul de vin
şi ulei, schimbate pentru cereale, sclavi, peşti, lemn etc.
Astfel, cetăţile de pe coasta occidentală a Asiei Mici erau cel mai adesea tributare
grânelor importate din Egipt sau din Marea Neagră. Arhivele lui Zenon din secolul al
III-lea î.H. consemnează aceste schimburi regulate între Asia Mică (incluzând şi
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Tranzacţiile comerciale priveau mai ales cereale (grâu sau orz), vin,
ulei – trilogia mediteraneană – şi, în special pentru cetăţile din Pont, peşte şi
saramură, marinat sau uscat, chiar dacă „tipul natural de schimb era cel de
vin contra grânelor”6.
Nenumăratele fragmente de amfore, răspândite în întreaga lume
grecească, stau mărturie pentru abundenţa şi frecvenţa schimburilor vitale între
cetăţile lumii antice.
Totuşi, majoritatea studiilor consacrate materialului amforic timbrat
demonstrează clar că datele pe care le furnizează, lacunare şi neregulate, atât din
punct de vedere geografic, cât şi cronologic, nu oferă un răspuns sigur asupra
evaluării cantitative a schimburilor7.
Putem cunoaşte însă, într-o manieră mai precisă pentru o anumită
perioadă dată, calitatea unor contacte comerciale şi intensitatea lor relativă.
Astfel, s-a putut stabili că aşezarea de la Elizavetovskoe, în partea de jos
a Donului, în nordul Mării Negre, funcţiona (din secolul V î.H.), dar mai ales în
secolul următor) ca emporion, jucând rolul de releu între grecii care se
instalaseră aici (mai ales clazomenieni) şi populaţiile indigene din interior8.
În fine, se dovedeşte dificilă garantarea naturii produsului care la un
moment dat şi într-un anumit loc a dus la fabricarea viitorului ambalaj ceramic.
Ce produse transportau aceste amfore ? Ce produse transportau amforele
arhaice de Clazomene sau de Milet ? Căror tranzacţii le erau destinate miile de
amfore ştampilate, elenistice de Cnidos şi Sinope ? Existau şi alte produse în
afară de cele menţionate ?
Răspunsurile par evidente în cazul centrelor de producţie cunoscute
pentru greutatea lor economică şi exporturile lor de vin, cazul cetăţii Rhodos, cu
insulele) şi Egipt, prima exportând mai ales vin şi ulei în schimbul grânelor aduse la
întoarcerea din Alexandria.
6
F. Salviat, op. cit., n. 1, p. 146.
7
Y. Garlan, Le commerce des amphores grecques, în P. Garnsey, C.R. Whittaker (eds.),
Trade and famine in classical antiquity, Cambridge, 1983, p. 37-44.
8
Pentru acest sit remarcabil a se vedea Y. Garlan, Elizavetovskoe: un emporion grec sur
le Bas-Don, în DHA, 8 (1982), p. 142-152; A. Wasowicz, Les indices de la civilisation
et de l’hellénisation des côtes de la Mer Noire dans l’Antiquité, în DHA, 6 (1980), p.
29-39. Comertul greco-barbar, într-o regiune bogată în cereale şi în ape bogate în
peşte, trebuie să fi vizat în principal importul de vin, adesea transferat pe loc în
burdufuri şi destinat comerţului indigen: iată un motiv valabil pentru a explica de ce o
mare parte din amforele importate la Elizavetovskoe au rămas pe loc şi au fost
reutilizate de localnici pentru nevoile domestice. Printre altele, absenţa cvasi totala a
monedelor găsite in situ ne face să presupunem ca acest comerţ se baza mai mult pe
troc, vin / cereale.
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viile şi atelierele sale continentale, şi într-o mai mică măsura Cnidos, a cărui
producţie de vinuri se verifică în sursele literare.
Problema rămâne foarte controversată pentru anumite cetăţi din Asia
Mică, mai puţin reputate pentru vinul lor, precum Sinope.
În realitate, materialul amforic nu permite decât rareori tranşarea acestei
probleme: amforele care ne-au parvenit, sunt cel mai adesea în stare
fragmentară și nu sunt relevante pentru conţinutul lor original9.
Această incertitudine constantă a condus arheologii spre ipoteze fragile.
Menţionăm în trecere faptul că renumiți amforologi, mai preocupaţi să
retraseze marile axe comerciale antice decât să determine motorul acestui
comerţ, se pronunţă totuşi, adesea fără argumente solide, asupra naturii
produsului schimbat10.
Următoarele două exemple vor demonstra cum uneori, se admite din
principiu că vinul constituia întotdeauna partea cea mai importantă a
producţiilor exportate de toate cetăţile Asiei Mici.
Cazul cetăţii Clazomene, ale cărei amfore reprezintă unul din primele
grupuri de recipiente arhaice, este sub acest aspect revelator pentru „vid amforic”:
diverse surse scrise menţionează uleiul cetăţii, în timp ce în epoca lui Plinius se
putea constata cota importantă a vinului clazomenian, amestecat cu apă de mare11.
În ciuda acestei menţiuni, Doger este totuși de părere că „principalul produs
exportat era vinul”, fără să excludă totuşi un eventual comerţ cu ulei de Clazomene12.
Într-una din operele antichităţii transmise sub numele lui Aristotel13,
autorul consacră un capitol extrem de interesant asupra diferitelor mijloace pe
care le au la dispoziţie sferele politice (monarhi, guvernatori, state, cetăți etc.)
pentru a-și procura bani. El îşi ilustrează acest exemplu prin diverse explicaţii,
în care o cetate suferă din lipsă de lichidităţi, mai ales Clazomene în perioada de
secetă. Reiese clar că spre mijlocul secolului al IV-lea î.H., abundenţa
producţiei de ulei a cetăţii ioniene constituie nu numai una dintre principalele
resurse, dar în acelaşi timp și o valoare comercială sigură, în acel moment şi în
acele circumstanţe particulare, pentru a obţine grâne. În acest caz, trebuie luat în
considerare contextul istoric şi interesul pentru schimburi.
Y. Garlan, Le commerce des amphores grecques, n. 4, p. 134, 135.
Idem, Amphores et timbres amphoriques grecs …
11
Plinius cel Batran, Historia Naturalis, XIV, §73: Nunc gratia ante omnia est
Clazomenio, postquam parcius mari condiunt.
12
Cf. J.-Y. Empereur, Y. Garlan, Bulletin archéologique: amphores et timbres
amphoriques, în REG, 110 (1997), p. 168, n. 30.
13
Aristotel, Economia, II, 2, 16: pasajul redă elemente datate în anii 360 î.H. despre
cetatea Clazomene, care a putut cumpăra grâne datorită abundenţei uleiului pe care
particularii au acceptat să i-l împrumute cetăţii cu dobândă.

9

10
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Prima carte de vulgarizare care a fost consacrată amforelor şi comerţului
cu vin al Virginiei Grace14, una dintre pionierele amforologiei, pune perfect în
lumină interesul relativ secundar al anumitor specialişti pentru obiectul
comerţului, ale căror axe sunt tentaţi să le traseze.
Chiar dacă ea recunoaşte că se importau sau se exportau alte produse
decât vinul, ca uleiul sau peştele în saramură, pe harta sa geografică, a „cetăţilor
producătoare de vin”, Sinope figurează ca centru viticol, alături de Rhodos,
Cnidos, Cos, Paros, Chios, Lesbos, Mende, Thassos şi Chersones15.
Orice centru producător de amfore va fi şi producător de vin, în primul
rând. Această teorie nu a rezistat foarte mult, pentru că şase ani mai tarziu,
cercetările arheologice au demonstrat, mai ales pentru Sinope, că autoarea a fost
nevoită să pună ulei în loc de vin în amforele sale.
Într-o recenzie a săpăturilor ateniene din Agora, în 1985, V. Grace16,
consideră că numărul mic de timbre sinopeene descoperite cu aceasta ocazie – 6
din 1498, deci 84% sunt cnidiene – se explică cu usurinţă datorită conţinutului
amforelor pontice: ulei. Atena, în calitatea sa de producătoare de ulei, are mult
mai multă nevoie de vinurile din Rhodos şi Cnidos, care dominau piaţa
ateniană, spre deosebire de uleiul de Sinope17.
Se poate observa în acest exemplu o tendinţă umană de a umple amfora
cu conţinutul adaptat momentan teoriei care trebuie demonstrată.
Tocmai în acest sens, ar fi indicat ca cercetatorul oenofil să cunoască în
linii mari amfora, particularitățile regionale: timbre, forme, capacitate şi
condiţiile de fabricare (locul de producţie), dacă doreşte să se pronunţe într-o
manieră credibilă asupra naturii conţinutului său.
Pentru a face față acestei probleme pe care Y. Garlan18 o numește
horror vaccui, recurgerea la câteva surse literare este binevenită pentru o
astfel de dezbatere19.
Alegerea celor două poleis se datorează faptului că, ambele erau
recunoscute ca centre de producţie amforică de timp îndelungat, datorită
timbrelor puse pe o mare parte din torțile amforelor. Aşezarile din împrejurimile
imediate ale vechilor oraşe antice au făcut obiectul unor cercetări de teren în
ultimii ani. Acestea au permis localizarea într-o manieră extrem de precisă a
mai multor ateliere responsabile de fabricare, între alte produse ceramice, a

V. Grace, Amphoras and the ancient wine trade, ed. a II-a, Princeton, 1979, privind
clasificarea timbrelor amforice, mai ales pe cele de Cnidos, descoperite în mare cantitate.
15
Ibidem, p. 16, 17, fig. 34.
16
Idem, The Middle Stoa dated by amphora stamps, în Hesperia, 54 (1985), p. 1-54.
17
Ibidem, p. 20, n. 50.
18
Le commerce des amphores grecques, n. 10, p. 90.
19
A. Tchernia, Le vin d’Italie romaine, în BEFAR, 261, 1986.
14
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numeroase amfore cu ajutorul cărora cele două cetăţi comerciale au putut
asigura transportul maritim al diverselor bunuri de consum, mai ales pentru
vinul de Cnidos, dacă ar fi să-i credem pe autorii antici.
În ceea ce priveste Sinope, problema este mult mai deschisă, şi se
dovedeşte a fi mult mai interesantă decât situaţia strategică şi centrală pe care o
ocupa cea mai veche şi principala fundaţie milesiană în Pont. Aceasta ne
permite să abordăm problema conţinului amforelor sub unghiul „pontic” al
comerţului în Marea Neagră20.
Pe de altă parte, repartiţia descoperirilor timbrelor cnidiene şi sinopeene,
datorită caracterului său aleatoriu (Atena, Delos și Alexandria reunesc
majoritatea timbrelor de Cnidos), sugerează o diferenţiere notabilă în orientarea
comerţului celor două cetăţi.
Timbrele de Sinope au fost descoperite în afara domeniului pontic,
corespunzând unui număr de aproximativ 100, în timp ce cunoaştem peste
40000 de timbre cnidiene – dintre care un numar important la Atena – şi numai
1000 ar fi pătruns în Hellespont.
Plecând de la această bază arheologică solidă, este posibil să ne aplecăm
asupra studiului producțiilor respective, despre care literatura antică ne oferă o
imagine diametral opusă: limpede pentru vinul de Cnidos, mult mai complexă
în cazul cetății Sinope, considerată daca nu cea mai mare, măcar unul din
centrele importante, producătoare și exportatoare de amfore din Marea Neagră.
Datorită coroborării mărturiilor furnizate de sursele literare, epigrafice și
arheologice, Cnidos se putea prevala de faptul că producea vinul comercial din
Asia Mică, cel mai apreciat și mai vândut din lumea greco-romană.
În schimb Sinope reprezintă una din rarele regiuni viticole atât de bine
cunoscute prin producția sa amforică şi atât de bine reputată pentru vinul său.
Înainte de a ne apleca asupra surselor externe susceptibile de a aduce un
element de raspuns comerțului sinopeean, se cuvine să schițăm rapid informațiile
interne furnizate de materialul amforic, subliniind câteva puncte indispensabile
privind studiul conținutului, vinar sau nu, al amforelor de Cnidos sau Sinope.
Fiecare cetate care avea nevoie de recipiente pentru lichide putea produce
amfore, pentru ca ele nu puneau probleme tehnice, iar materialul din care se
confecționau era simplu.

20

Fondat oficial de către Milet în 631 î.H., Sinope ocupa o poziție geografică ideală
pentru comerțul maritim, ceea ce i-a permis extinderea hegemoniei sale pe coasta
sudică a Mării Negre: Trapezunt, 20000 de timbre amforice pentru bazinul Mării
Negre demonstreaza rolul principal pe care îl avea în regiune, așa cum amintește Y.
Garlan (ed.), Production et commerce des amphores en Mer Noire.
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Amforele grecești sunt destinate prin excelență transportului de vin la
mare distanță de locul de origine21.
În schimb, Herodot22 confirma existența amforelor de „mâna a doua”,
utilizate după golirea lor de conţinutul iniţial, pentru a transporta apa din Egipt
în Siria. Locul lor de descoperire poate fi foarte îndepărtat de cel de producție.
Principalul element determinant pentru garantarea originii recipientului
ceramic este timbrajul amforic, care nu apare decât de la sfârșitul secolului V î.H.
În afara acestei „vârste de aur” a amforologiei, numeroasele amfore
arhaice dau imaginea unei producţii precoce, abundente, dar având numeroase
carenţe în tipologie, ceea ce nu permite o identificare foarte precisă a centrului
de producție. Chiar și mai târziu, cand apar diferențieri (mai ales la Cnidos),
anumite forme standard pot continua sa fie comune mai multor cetăți.
În fine, chiar în cazul în care o amforă arhaică poate fi recunoscută ca
aparținând unui anumit centru, ne găsim în imposibilitatea de a determina cu
certitudine conținutul său. Pe lângă vin și ulei, saramura, peştele şi mierea,
figurează în palmaresul principalelor produse exportate începând cu regiunile
din partea orientală a Mării Egee și a Mării Negre.
Începând cu secolul V î.H. și mai ales în perioada elenistică, timbrajul
tinde să se generalizeze într-o manieră mai mult sau mai puțin regulată și numai
aproximativ 50 de cetăți grecești practicau timbrajul amforic.
În cel mai bun caz, conținutul scris și / sau imaginea unui timbru amforic
poate prezenta: cel puțin un nume (adesea două sau trei), respectiv cel al
magistratului eponim al cetății (datarea relativă a seriei acompaniată de titlul
său oficial: astynom pentru Sinope și phrourarh pentru Cnidos în timpul
controlului rhodian23; cel al „fabricantului”, uneori un etnic al cetății (knidion)
sau o imagine mai puțin grăitoare: o emblemă civică (identica tipului monetar –
vezi vulturul pe delfin la Sinope), fie oricare alt tip iconografic.
Din păcate, cu toată bogăția de informații pe care o livrează cele 300000
de timbre amforice repertoriate până la această dată, nu putem trage concluzii
privind date cantitative precise, în masura în care numai câteva cetăți utilizează
timbrajul în mod regulat24.

O ipoteză propusă de numeroşi specialişti când se raportau la disproporţia dintre
suprafeţele viticole restrânse ale cetăţii Rhodos şi sutele de mii de timbre rhodiene
(găsite mai ales în Marea Neagra şi Alexandria).
22
Herodot, Istorii, III, 5, 7: era uimit pentru că nu vedea amfore goale în Egipt, în
momentul în care era importat foarte mult vin.
23
Y. Garlan, Le commerce des amphores grecques, n. 10, p. 167-171.
24
Numit „coeficient de timbraj”, raportul este uneori foarte variabil între frecvența
timbrajului și cantitatea de amfore produse de către o cetate anume. Pentru secolele
II-I î.H. Rhodos face excepţie de la regulă pentru că toate amforele sunt ştampilate pe
cele două torți, evaluarea numărului de amfore făcându-se prin împărţirea la doi.
21
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Pentru a pune în evidență absurditatea și vanitatea „studiilor de piață” pe
care anumiți arheologi sunt tentați să o facă numai pe baza timbrelor amforice,
Y. Garlan ajunge să „calculeze” că 1480 de timbre de Cos – coeficient de
timbraj foarte limitat – descoperite la Alexandria, puteau reprezenta tot atâtea
importuri, cât 80000 de ştampile rhodiene descoperite în orașul egiptean 25.
Printre altele, după nenumăratele ipoteze făcute asupra rolului timbrului
amforic și a motivelor încă inexplicabile a prezenței sau absenței sale, suntem
de acord în general să spunem că practica ștampilării era prevăzută pentru
controlul administrativ legat de „fabricare” și nu obiectul tranzacțiilor realizate
prin ambalajele ceramice.
În consecință, timp de patru secole în care persistă aceasta practică a
ștampilării cu timbre pe una sau ambele torți ale amforelor (Cnidos, dupa
intrarea în sfera Rhodos-ului), permit localizarea originii, dar nici o indicație
despre natura conținutului.
Dacă emblema unui timbru nu ne relevă nimic a priori despre produsele
comercializate în amfore, suntem nevoiți să constatăm că cetățile elenistice aleg
cel mai adesea pentru reprezentările lor iconografice amforice vița-de-vie și vinul.
Începând cu anii 370-360 î.H., cetatea pontica a practicat timbrajul întrun mod relativ regulat timp de două secole26. Printre legendele sinopeene se
cuvine să amintim vulturul pe un delfin și numeroase alte reprezentări27,
ciorchinele de struguri care servea drept emblema de 14 ori, la fel și cantharul,
figurând de 12 ori.
În fine, nu poate fi trecută sub tăcere o reprezentare destul de rară: cea a
unei prese de struguri (fig. 1).
Timbrul poartă numele astynomului Phemios, fiul lui Theapeithes. În
afară de poziţia „celui care zdobeste boabele de struguri” – piciorul pliat, torsul
lejer aplecat, un braţ întins pentru a apuca de marginea cuvei –, distingem clar
„cuva” cu particularitățile sale: coș din nuiele de dimensiuni modeste, al carui
pereți lasă să fie filtrat lichidul, prevazut cu cioc de vărsare surpompând fără
îndoială un recipient îngropat în sol.

Y. Garlan, Le commerce des amphores grecques, p. 38.
Timbrele sinopeene (5 mm / 3mm) conțin cel mai adesea: numele astynom-ului
(magistratul anual care se ocupa de ordinea în cetate și de activitățile urbane,
excepțional numit și aisymnete), numele „fabricantului” și emblema, situată în
general în dreapta legendei.
27
N. Fedoseev, Classification des timbres amphoriques de Sinope, în Y. Garlan (ed.),
Production et commerce des amphores en Mer Noire, p. 27-48: un tabel care
recenzează 164 de magistrați cunoscuți pentru Sinope și emblemele lor respective:
măciuca, cornul abundenței, prora, taur, cap de leu, crater, spic, trepied, palmier,
trofeu, cal, elefant etc.
25

26
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Inspirată din viața cotidiană, această emblemă sinopeeană este inserată
într-o lungă tradiție iconografică, care amintește de aceste personaje care
zdrobesc strugurii, reprezentate pe vasele attice din epoca arhaică.
Totuși aceasta se îndepartează de imaginile obișnuite ale preselor de
struguri (coșuri suple) și se apropie prin originalitatea sa de o ilustrație aproape
identică, figurată pe un vas attic cu figuri roșii (mijlocul secolului al V-lea î.H.).
În ceea ce privește timbrele de Cnidos, lucrările Virginei Grace au
furnizat o clasificare relativ precisă pentru aproximativ două secole, începând
mai ales cu anii 220 î.H28.
Etapele clasificarii sale sunt confirmate de evenimentele istorice, privind
perioadele phrourarh-ilor (188-167 î.H.) și a duoviri-lor (108-78 î.H.).
Timbrele de Cnidos se compun de obicei din emblema care conține
numele magistratului, un nume de fabricant și un etnic. Dupa pacea de la
Apameea, când intră în sfera Rhodos-ului apar și numele și titlul lor.
Majoritatea sunt plasate sub o toartă, mai rar sub ambele torți.
Între alte forme originale care se dezvoltă în cursul epocii elenistice,
amforele cnidiene prezintă un picior anular (fig. 2).
Printre alte cetăți elenistice, Cnidos a fost aleasă pentru amfora sa ca o
emblemă pentru anumite timbre amforice (fig. 3).
În afară de nume și de etnic se recunoaște atributul amforei culcate cu
piciorul sau anular, tipic pentru producția cnidiana.
Astfel, specificitatea anumitor tipuri de amfore permitea se pare, în epoca
elenistică, identificarea originii unei amfore, chiar și în absența unui timbru
(amforele de Milet)29. În schimb, ideea întreținută timp îndelungat, cum că
fiecare cetate grecească revendică un tip de amforă care îi era propriu, nu mai
este de actualitate. În mod frecvent, un centru fabrica unul, două sau mai multe
tipuri de amfore de mărime și capacitate variabilă.
În orice caz, condițiile de descoperire și starea de conservare cel mai adesea
fragmentară a amforelor dau posibilitatea foarte rar efectuării unor analize
aprofundate pentru a descoperi resturile organice. Trebuie să recunoaştem că
timbrul şi forma unei amfore, atât cât pot fi ele de bogate din punct de vedere
iconografic, nu oferă nici un indiciu fiabil asupra conţinului său.
Din anii 1980 s-au multiplicat în ansamblul lumii grecești descoperirile
de ateliere amforice şi mai ales depozitele lor, inerente oricărui sit de producător
şi indicator preţios al activităţii atelierelor pe care le alimentează. Săpăturile din
cadrul locurilor de producție furnizează preţioase indicii, de exemplu asupra
organizării socio-economice a atelierelor (relații de rudenie între fabricanții
V. Grace, M. Saviatianou-Petropoulakou, Les timbres amphoriques grecs, în EAD,
XXVII, 1970, p. 277-382.
29
Ibidem, p. 11.
28
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identificați la Zeytinlik30), asupra „duratei lor de viață” și – după cum vom
vedea în detaliu, asupra repartiției spațiale. În ceea ce privește materialul
amforic evocat până aici, descoperirile de timbre in situ permit stabilirea
legăturilor necesare între un atelier și amforele sale.
Astfel, la Cnidos, două grupuri de timbre cunoscute, dar nelocalizate
anterior, au putut fi atribuite unuia sau altuia dintre cele 15 centre de producție
descoperite până astăzi în chora cnidiana: o cercetare de suprafață efectuată la
Reşadiye, lângă Datça, a permis garantarea originii cnidiene a acelor amfore „cu
buza-ciupercă”, din grupul „Grupul B Zenon” și „Grupul la prora”. Trebuie
semnalat de asemenea faptul că Cnidos prezintă un sistem de timbraj caracteristic,
pentru că este singurul loc de producție de amfore grecești unde s-a putut stabili
că fiecărui atelier îi corespundea o emblemă, aleasă pentru a ilustra timbrele mai
multor generații de fabricanți: cităm, de exemplu, atelierul lui Damokrates, timbru
circular, cu cap de taur, atelier cu trident, atelier cu albină31.
Datorită acestei aşezări remarcabile, unde se concentrează mai multe
ateliere pe o suprafaţă de aproximativ 1 km2 (fig. 4), s-a lărgit, printre altele,
câmpul de investigaţie a producţiei amforice cnidiene, pentru că se ştie deja că
aceasta se eşalonează pe 13 secole, începând cu epoca arhaică.
Pe de altă parte, dacă amforele constituiau o mare parte din producţia
atelierelor, săpăturile gropilor de deşeuri relevă în acelaşi timp şi o ceramică
comună, folosită cotidian: vase, boluri, cupe sau alte recipiente destinate
meselor sunt cel mai adesea de producție locală. Nimic nu ne permite însă să
spunem în plus despre destinația viitoarelor amfore, nici asupra naturii
comerțului căruia ele îi sunt destinate.
Recipient esențialmente destinat încărcăturii maritime, amfora se
transporta dificil pe cale terestră. Acesta este motivul evident pentru situarea cel
mai adesea în zona litorală a atelierelor de producție. Nimic nu este lăsat la
întamplare în alegerea și implantarea lor: atelierul se găsește în general în
apropierea unui domeniu agricol (Sinope, în zona viței-de-vie și a măslinilor)
(fig. 5), în apropierea unui golf sau în orice caz pe coastă, foarte aproape de un
punct de îmbarcare, într-o zonă favorabilă producției de amfore.
Un astfel de loc nu putea fi conceput fără elementul geologic decisiv:
prezența în imediata apropiere a unui atelier a unui zăcământ de argilă de
calitate și degresant. Intră în calcul și o sursă de apă în proximitate și accesul
facil la o regiune împădurită (lemn pentru arderi). Locul atelierelor depindea

Numele modern semnifică „livadă de măslini”. Despre aceste ateliere din epoca târzie
elenistică, vezi Y. Garlan, I. Tatlican, Fouilles d’ateliers amphoriques à Zeytinlik
(Sinope) en 1994 et 1995, în AnAnt, 5 (1997), p. 307-316.
31
Y. Garlan, Amphores et timbres amphoriques grecs, entre érudition et idéologie,
Paris, 2000, p. 63, fig. 36.
30
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totuși de abundența argilei, care influența într-o manieră determinantă repartiția
structurii și evoluția atelierelor.
Săpăturile arheologice au permis scoaterea la lumină a unui element
central al atelierului de producție, și anume a cuptorului (camera de încălzire și
mai rar elemente din sol și părți din camera de ardere). Informații importante au
fost obținute din gropile de deșeuri. În regiunea Zeytinlik numărul foarte ridicat
de fabricanți identificați demonstrează faptul că foloseau mai mulți aceeași
groapă de deșeuri.
La Zeytinlik ca și la Nisikoy, cele două situri renumite din partea
meridională a peninsulei sinopeene de la Boz Tepe, activitatea atelierelor
privește mai ales secolul III î.H. În această perioadă Sinope practica timbrajul
într-o manieră regulată, atât pe amfore, cât și pe ţigle.
În fine, se pare că pe același loc de producție, aceste ambalaje ceramice
trebuiau umplute înainte de a fi exportate cu vin sau ulei. Transformarea
produsului pe loc presupune că se proceda la un mijloc de presare mai mult sau
mai puțin fix, la toate operațiile necesare înainte de a fi pus în amfore. Din
păcate, elementele de presă, mori sau greutăți sunt foarte rare.
Studiul acestui material amforic din aceste două regiuni, Cnidos și Sinope,
ne ajută la înțelegerea producției lor vinicole și a direcțiilor de comerț maritim.
În concluzie, arheologia, paleobotanica sau lingvistica vorbesc în
favoarea localizării celor mai vechi centre de producţie vinicolă în regiunile
cuprinse între Asia Mică și Caucaz, începând cu mileniul II î.H.
Pentru Asia Mică, originea acestei producţii poate fi situată pe platoul
central al Anatoliei, care a fost fără indoială centrul de producţie cel mai
important de la începutul Imperiului Hittit şi până la căderea acestuia. Începând
cu această epocă, cu premisele elenizării, o veritabilă „civilizaţie a vinului” se
va realiza în partea occidentală a peninsulei.
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AMPHORAS AND COMMERCIAL WINE TO CNIDOS AND SINOPE:
TWO FORTRESSES, TWO SEAS, HOW WINES !
Abstract
Keywords: Cnidos, Sinope, amphoras, commercial wine, exchanges.
The production of amphoras in ancient Greece is not to miss when talking
about wine. The wine is one of the main products imported or exported in
ancient times and it had represented even since in homeric age one of the
fundamental elements of commercial exchanges far away from different states
in the mediterranean area and those of the Black Sea.
Our main purpose is about identification of the amphora content whose
changes were destined for the thousands of hellenistic stampes amphoras from
Cnidos and Sinope. Numerous scientists are tempted to write a history of the
commercial amphoras without taking into consideration the written testimonies,
which contain some very important clues.
Cnidos and Sinope are two production centres of amphoras which had been
built for a long period of time due to stampes on the handle of amphora, and the
surroundings of these antic sites represented the reason for many archeological
excavations. These facilitated the localization of many production unit of
amphoras, due to whom the two poleis were able to assure the marine transport of
different sorts of goods, especially wine for Cnidos as the ancient authors assert.

LIST OF ILLUSTRATIONS
Fig. 1. Stamp amphora from Sinope (end of the IIIrd century B.C.) (apud Y.
Garlan, D. Kassab Tezgӧr).
Fig. 2. Amphoras from Cnidos (apud N. Tuna, J.-Y. Empereur, M. Picon, E. Doğer).
Fig. 3. Stamp amphora from Cnidos (110 B.C.) (apud J.-Y. Empereur, A. Hesnard).
Fig. 4. Map of the Cnidos Peninsula with workshops of amphoras (apud Y. Garlan).
Fig. 5. Map of the Sinope Region with workshops of amphoras (apud Y.
Garlan, D. Kassab Tezgӧr).
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Fig. 1. Timbru amforic sinopeean (sfârșitul secolului al III-lea î.H.)
(apud Y. Garlan, D. Kassab Tezgӧr)

Fig. 2. Amfore cnidiene cu picior anular
(apud N. Tuna, J.-Y. Empereur, M. Picon, E. Doğer)
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Fig. 3. Timbru amforic cnidian datat către 110 î.H.
(apud J.-Y. Empereur, A. Hesnard)

Fig. 4. Harta Peninsulei Cnidos cu indicarea atelierelor de amfore
(apud Y. Garlan)
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Fig. 5. Harta regiunii Sinope și a principalelor sale ateliere de amfore
(apud Y. Garlan, D. Kassab Tezgӧr)
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MARI BOIERI CU STĂPÂNIRI
ÎN ŢINUTUL NEAMŢ ÎN SECOLUL AL XV-LEA:
MIHAIL LOGOFĂT. STUDIU PROSOPOGRAFIC
Paul Daniel Nedeloiu
Cuvinte-cheie: evul mediu, Țara Moldovei, Mihail Logofăt, boier, familie.
Introducere
Categorie socială dominantă a lumii medievale româneşti, boierimea a
reprezentat timp de un mileniu (secolele IX-XIX) pătura socială din rândul
căreia se alegeau domnii Ţărilor Române şi se recrutau dregătorii. Termenul
„boier” derivă de la cel de „bolear”, de origine bulgară turanică, fiind preluat în
limba română prin intermediul slavilor sudici1. Pornind de la acest termen, dar
invocând şi alte argumente, unele dintre ele ţinând, de pildă, de onomastică, unii
dintre istoricii români2 au susţinut faptul că boierimea românească şi-ar avea o
origine alogenă, în speţă în urmaşii ultimelor neamuri migratoare (slavi,
pecenegi, cumani), care au rămas definitiv în spaţiul carpato-dunăreano-pontic,
fiind asimilaţi etnic şi lingvistic de populaţia majoritară – românii. Alţi istorici,
dimpotrivă, au susţinut originea autohtonă a boierimii române.

1
2

A. Agachi, I. Caşu, D. Dragnev, Dicţionar de istorie, ed. a II-a, Editura Civitas,
Chişinău, 2007, p. 57, 58.
P.P. Panaitescu, de exemplu, susţine originea slavă a boierimii române. Vezi P.P.
Panaitescu, Interpretări româneşti. Studii de istorie economică şi socială, ed. a II-a,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 31.
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Studiul de faţă este rezultatul unei mai vechi preocupări în ceea ce
priveşte cercetarea istoriei ţinutului Neamţ în evul mediu3.
În cazul de faţă am căutat să identificăm rolul jucat de marele logofăt
Mihail în viaţa politică a Ţării Moldovei, stăpânirile sale funciare, dar şi
eventualele sale ctitorii. Modelul acestui tip de cercetare (prosopografie) a fost
introdus în istoriografia românească de mai bine de un deceniu de către M.M.
Székely, prin intermediul tezei sale de doctorat, intitulate Sfetnicii lui Petru
Rareş4, model pentru care am subscris şi noi.
În lucrarea sa din 19715, N. Stoicescu avea să sintetizeze principalele date
despre marii dregători din Ţările Române, incomplete însă, datorită faptului că
la acea vreme nu se publicaseră decât două dintre colecţiile de documente DRH
pentru Moldova, şi acelea referitoare la secolul al XVII-lea6, iar colecţiile DIR,
aşa cum se ştie, fiind alcătuite în grabă în anii ’50 ai secolului trecut, la ordinul
nomenclaturii comuniste, sunt lacunare, multe documente rămânând
nepublicate. Despre Mihail (Mihul) logofăt reputatul cercetător scria că a fost
unul dintre „cei mai reprezentativi boieri ai vremii sale”7, consemnând şi faptul
că a fost trimis de boierii moldoveni cu primul haraci la turci în anul 1456 şi că,
începând cu domnia lui Ştefan cel Mare, a fost nevoit să pribegească în Polonia,
de unde a refuzat să se mai întoarcă, cu toate insistenţele marelui voievod.
Principalele surse pe care se bazează cercetarea noastră sunt documentele
interne şi externe, publicate în colecţiile naţionale de izvoare8.

P.D. Ojică, Valea Albă din ţinutul Neamţ în secolele XV-XVII. Proprietatea
boierească, în OpIst, I, 1, 2000, p. 61-66. P.D. Nedeloiu, Mari proprietari funciari în
ţinutul Neamţ din secolul al XV-lea până la jumătatea secolului al XVIII-lea, în
Magister, 4, aprilie 2007, p. 50-52.
4
M.M. Székely, Sfetnicii lui Petru Rareş. Studiu prosopografic, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2002, p. 34.
5
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec.
XIV-XVII, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1971.
6
H. Chirca, Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. XIX (1626-1628),
Editura Academiei, Bucureşti, 1969; C. Cihodaru, I. Caproşu, L. Şimanschi,
Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. XXI (1632-1633), Editura
Academiei, Bucureşti, 1971.
7
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători ..., p. 279. Vezi, de asemenea, şi N.
Grigoraş, Logofătul Mihu, în SCI, XIX (1946), p. 124; C.V. Dimitriu, Un mare boier
moldovean din prima jumătate a sec. XV-lea – logofătul Mihail-Mihu, Tipografia
Vulturul, Bucureşti, 1932.
8
Documenta Romaniae Historica (DRH) şi Documente privind Istoria României (DIR).
De asemenea, am avut în vedere şi documentele publicate de M. Costăchescu,
Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, vol. I, Viaţa Românească, Iaşi,
1931; vol. II, Viaţa Românească, Iaşi, 1932.
3
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Familia
Marele logofăt Mihul (Mihail) este menţionat pentru prima dată într-un
document din 25 decembrie 14229. La acea vreme era grămătic în cancelaria
voievodului Alexandru cel Bun.
Despre familia10 acestuia documentele vremii ne lasă unele informaţii. Ştim
că pe tatăl său îl chema Iuga11, acesta fiind o vreme preot („popa Iuga”12) iar apoi
protopop13. Acest Iuga, pomenit pentru prima dată în documente în 1424, când
Alexandru cel Bun îi dăruia satul Buciumeni (ţinutul Suceava), mai avea un frate,
pe Nan14. Atât Iuga, cât şi Nan îşi aveau curtea în satul Buciumeni, fapt ce reiese
din mai multe acte interne din prima jumătate a secolului al XV-lea. Astfel, întrun document din 142815, referitor la o confirmare de ocini, se precizează că în
satul Buciumeni îşi avea casa Nan; de asemenea, într-altul, din 143616, se face
specificarea că acolo îşi avea casa popa Iuga, fratele lui Nan, ceea ce înseamnă că
amândoi fraţii îşi aveau curţile în satul respectiv.
Mihul a avut trei fraţi, pe Tador, pe Duma şi pe Sica, primul fiind
grămătic (menţionat în această calitate în anii 144217-144318), iar cel de-al
doilea fiind aprod în 144319 şi, doi ani mai târziu, postelnic20. Un document din
data de 15 martie 149021 conţine o informaţie referitoare la descendenţii lui

DRH, A, vol. I, nr. 52, p. 77.
Pentru spiţa neamului lui Mihail logofăt vezi şi M. Costăchescu, op. cit., vol. I, p. 506.
11
Istoricul N. Grigoraş, referindu-se la acest Iuga protopop, arăta că el „a fost omul
cuminţeniei şi împăcării. Datorită misiunei de preot şi priceperii lui a putut menţine
armonia şi cuminţenia în numeroasa familie a lui Alexandru cel Bun. Va fi fost
reprezentantul domnesc şi sfătuitorul de taină, legat de secretele dragostelor domneşti.
A avut însărcinarea să îngrijească de creşterea domnească a odraslelor dragostilor
voievodului” iar în alt loc arată că „popa Iuga a fost unul dintre susţinătorii doamnei
Stanca, a ajutat pe fiul ei (Ştefan al II-lea – n.n.) în luptele cu Iliaş. A fost omul lor,
omul ambiţiilor, nevoilor, speranţelor şi deznădejdilor” – vezi N. Grigoraş, Logofătul
Mihul, boier moldovean din prima jumătate a secolului al XV-lea, în SudCercIst, XIX,
1945, p. 124. Despre logofătul Mihul considera că ar fi fost implicat în complotul
boierimii moldovene din anii 1470-1471, în timp ce el se afla în Polonia (Ibidem, p.
167), că deţinea „afaceri comerciale” şi „exploarări industriale” ! (Ibidem, p. 141).
12
DRH, A, vol. I, nr. 56, p. 82.
13
Ibidem, nr. 165, p. 232.
14
Ibidem, nr. 77, p. 113.
15
Ibidem.
16
Ibidem, nr. 128, p. 181.
17
Ibidem, nr. 221, p. 312.
18
Ibidem, nr. 242, p. 345.
19
Ibidem, nr. 228, p. 321.
20
Ibidem, nr. 254, p. 359.
21
DRH, A, vol. III, nr. 71, p. 131.
9

10
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Mihul logofăt. Acesta a avut o fiică, pe nume Maruşca, şi un văr primar, Dragoş
Stănigescu (fiul lui Nan). În lucrarea sa, amintită anterior22, referindu-se la acest
boier, N. Stoicescu îi amintea şi pe cei trei fraţi ai acestuia.
După cum vom vedea, aceşti fraţi vor reuşi să adune, vreme de 20 de ani
(1436-1456), o avere impresionantă, ceea ce le-a sporit prestigiul social şi a
creat baza materială spre dobândirea unor dregătorii de prim rang. Astfel, Mihul
va ajunge mare logofăt, iar Duma mare postelnic. Despre Sica, documentele
interne nu ne oferă nici o informaţie, însă apare într-o însemnare de pe un
manuscris cunoscut sub numele de Evangheliarul pribegilor moldoveni în
Polonia (însemnare datată 25 iulie 1477), alături de ceilalţi fraţi ai săi, Mihul
(Mihail) logofăt şi Duma23.
Se poate observa faptul că la început (cca. 1424) familia lui Mihul nu era
foarte bogată, fiind menţionată ca stăpână doar peste satul Buciumeni şi, din
ceea ce ne indică sursele istorice, nu avea nici reprezentanţi în dregătorii
importante. Această situaţie avea însă să se schimbe în următoarele decenii.
Cariera
Cea mai veche menţiune a acestui boier este din 25 decembrie 1422 24,
când era grămăticul voievodului Alexandru cel Bun. Ascensiunea lui Mihul
începe odată cu anul 142525, când devine ispravnic de acte, lui revenindu-i
misiunea de a scrie urice şi de a atârna pecetea. Deşi îşi păstrează dregătoria de
grămătic, prin rolul încredinţat el devine, până în anul 1443, omul de bază al
logofătului. Această dregătorie i-a adus prestigiu între boierii ţării, dar şi
însemnate venituri, cu care va cumpăra numeroase sate, în diverse ţinuturi.
Cu aceeaşi atribuţie este menţionat şi la 1 mai 1443 (acum era numit
pisar26). Din 29 noiembrie 1443 este amintit, pentru prima dată, în dregătoria de
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători ..., p. 279; vezi şi E. Hurmuzaki,
Documente privitoare la istoria românilor, vol. II, partea 2 (1451-1510), ed. N.
Densuşianu, Editura Socec, Bucureşti, 1891, p. 143.
23
E. Turdeanu, Oameni şi cărţi de altădată, ed. Şt. S. Gorovei, M.M. Székely, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 67; vezi şi I. Caproşu, E. Chiaburu (eds.),
Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. Un corpus, vol. I
(1429-1750), Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2008, p. 12, 13.
24
DRH, A, vol. I, nr. 52, p.77.
25
Ibidem, nr. 60, p. 87.
26
Ibidem, nr. 227, p. 319; N. Stoicescu arăta că la începutul secolului al XV-lea pisarii
ocupau o poziţie asemănătoare cu cea a logofeţilor, exemplificând cazul lui Iaţco
pisar, prezent alături de marii boieri ce au prestat, alături de Alexandru cel Bun,
omagiu de vasalitate faţă de regele polon, la 1 august 1401. Vezi N. Stoicescu, Sfatul
domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII),
Editura Academiei, Bucureşti, 1968, p. 183, n. 219.
22
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logofăt. Se observă că el este numit în această dregătorie după ce voievodul
Ştefan al II-lea îl înlătură definitiv pe fratele său, Iliaş vodă. Câtă vreme cei doi
fraţi au domnit împreună, Mihul a fost doar grămătic, chiar dacă de multe ori i s-a
încredinţat şi misiunea de a atârna pecetea voievodală. Logofeţi în această
perioadă, 1435-1443, au fost: Deniş (1435-143927), Oancea (1436-143728), Sima
(1438-143929) şi Costea al lui Andronic (1440-144230), oamenii lui Iliaş voievod.
Dregătoria de logofăt avea să o îndeplinească în perioada (1443-1449,
1452-1456)31, mai precis în timpul voievozilor Ştefan al II-lea, Petru al II-lea,
Alexăndrel şi Petru Aron. Nu este pomenit în documente din vremea
voievozilor Roman al II-lea şi Bogdan al II-lea. Importanţa de care s-a bucurat
în rândul boierimii moldovene reiese şi din aceea că el a fost însărcinat, în urma
scrisorii-somaţie primită de Petru Aron de la Mahomed al II-lea (5 octombrie
1455)32, să reprezinte Ţara Moldovei în relaţiile cu Imperiul Otoman, fiind
trimis să negocieze plata primului haraci la sultan33. Mărturie în acest sens stă
cunoscutul document din 5 iunie 145634, dat de Petru Aron la Vaslui, unde se
arată că „am rugat pe boierul nostru, pan Mihail logofăt, ca să plece la turci, să
înlăture greutatea noastră, luând pe Dumnezeu în ajutor, şi să ne facă nouă pace
(…). Şi am jurat şi jurăm, cu această carte a noastră, panului Mihail logofăt, să
nu spunem niciodată niciun cuvânt împotriva lui şi, de asemenea, nimeni să nu
poată spune împotriva lui că el a făcut acea dare, pentru că noi toţi împreună lam trimis să dea acea dare pentru nevoia noastră”35.
În vremea lui Petru Aron el a îndeplinit şi atribuţia de sfetnic, fiind
prezent în actele interne ale acestuia, pe lista sfetnicilor, în şase documente,
toate din anul 145536.
Mihul încetează să mai fie logofăt odată cu domnia lui Ştefan cel Mare.
Făcând parte dintre oamenii de încredere ai voievodului Petru Aron, el va fi nevoit
să pribegească în Polonia, imediat după ce Ştefan iese învingător în confruntările cu

DRH, A, vol. I, nr. 142, p.197; nr. 194, p. 274.
Ibidem, nr. 148, p. 203; nr. 167, p. 234.
29
Ibidem, nr. 185, p. 262; nr. 199, p. 283.
30
Ibidem, nr. 203, p. 289; nr. 220, p. 311.
31
Ibidem, vol. I, nr. 242, p. 345; nr. 272, p. 386; nr. 286, p. 409; vol. II, nr. 5, p. 8; nr.
16, p. 18; nr. 58, p. 86.
32
M. Maxim, Ţările Române şi Înalta Poartă. Cadrul juridic al relaţiilor românootomane în Evul Mediu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 83.
33
Al. Grecu (P.P. Panaitescu), Pe marginea folosirii izvoarelor cu privire la
supunerea Moldovei la tributul turcesc (Vaslui, 1456), în SRIF, III, 5, iulieseptembrie, 1952, p. 195.
34
DRH, A, vol. II, nr. 58, p. 86.
35
Ibidem.
36
Ibidem, nr. 49, p. 70; nr. 50, p. 72; nr. 51, p. 74; nr. 52, p. 75; nr. 53, p. 77; nr. 54, p. 79.
27
28
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acesta, din primăvara anului 145737, unde a rămas până la sfârşitul vieţii. Aici avea
mai multe domenii, precum cel de la Lubkowicze, primit în 145938, fiind înzestrat
cu privilegii de către regele polon Cazimir al IV-lea Iagello, dispunând şi de dreptul
de a face comerţ cu diferite obiecte fără a plăti vamă39.
În tot acest timp, între 1457-1470, Ştefan cel Mare a încercat, în mai multe
rânduri, să îl determine pe Mihul să revină în ţară. Într-un prim salvconduct, din 13
septembrie 145740, marele voievod îl asigura că l-a iertat şi i-a întors ocinile
confiscate: „te-am iertat şi am alungat toată mânia şi toată duşmănia din inima
noastră. Şi nu vom pomeni niciodată, în veci, cât vom trăi, de vorbele şi faptele
trecute, ci te vom milui şi te vom ţine în mare cinste şi dragoste, deopotrivă cu boierii
noştri credincioşi şi cinstiţi”41. Este greu de spus dacă domnitorul dorea cu adevărat să
îl ierte pentru susţinerea pe care i-a acordat-o lui Petru Aron, sau dacă dorea să-l
atragă într-o cursă, spre a-l pedepsi. Totuşi, unii dintre boierii refugiaţi în Polonia cu
Petru Aron, precum Duma Braevici şi Stanciul Marele, s-au întors în ţară în anii ce au
urmat, dobândind dregătorii de prim rang şi făcând parte dintre sfetnicii lui Ştefan cel
Mare42. Au urmat alte trei salvconducte date de Ştefan cel Mare în anii 146043, 146844
şi 147045, toate fără rezultat, fostul logofăt Mihail preferând să rămână în Polonia.
Ştim că în anul 1485, cu prilejul depunerii omagiului de vasalitate de la
Colomeea, Mihul logofăt încă mai era în viaţă, voievodul moldovean fiind convins
de către suveranul polon să îi dea un nou salvconduct prin care să i se permită
reîntoarcerea în ţară şi să i se restituie averile confiscate46. Cu toate că Ştefan cel
Mare a acceptat să îi dea un nou salvconduct47, nu avem vreo dovadă că acesta s-ar
fi întors din pribegie, cel mai probabil rămânând în Polonia până la sfârşitul vieţii48.
Şt. S. Gorovei, M.M. Székely, Princeps omni laude maior. O istoria a lui Ştefan cel
Mare, Sfânta Mănăstire Putna, 2005, p. 15.
38
N. Grigoraş, op. cit., în loc. cit., p. 163.
39
E. Hurmuzaki, op. cit., nr. CV, p. 125; nr. CXI, p. 132.
40
DRH, A, vol. II, nr. 66, p. 97, 98.
41
Ibidem, p. 98.
42
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători ..., p. 269 (Duma Braevici), p. 285, n. 1
(Stanciul Marele).
43
DRH, A, vol. II, nr. 89, p. 127.
44
Ibidem, nr. 152, p. 221, 222.
45
Ibidem, nr. 169, p. 254.
46
N. Grigoraş, op. cit., în loc. cit., p. 168, 169.
47
E. Hurmuzaki, op. cit., nr. CCLVIII, p. 288. Prin acest ultim salvconduct, Ştefan cel
Mare îi oferea dreptul de a se reîntoarce în Moldova şi îi restituia averile confiscate.
48
M. Costăchescu considera că s-a întors în ţară, murind la puţină vreme după 10 aprilie
1470. El îşi susţinea idea pe baza faptului că urmaşii lui Mihul logofăt vindeau la data
de 15 martie 1490 (vezi DRH, A, vol. III, nr. 71, p. 131) părţi din averea acestuia
(vezi M. Costăchescu, op. cit., vol. I, Iaşi, 1931, p. 504). Reputatul editor omite însă
faptul că la Colomeea, în anul 1485, lui Ştefan cel Mare i se cere, de către regele
37
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Stăpâniri funciare
Averea familiei lui Mihail consta la început, în deceniul 3 al secolului al
XIV-lea, din două sate situate în ţinutul Suceava: Buciumenii, aflat în „hotarul
lui Dragoş”49, dăruit în 1424 de Alexandru cel Bun popii Iuga şi fratelui
acestuia, Nan, şi Stănigenii, dăruit de acelaşi voievod lui Nan, în anul 142850.
Apropierea acestei familii mai întâi de voievodul Alexandru cel Bun, apoi de
fiii acestuia, Ilie şi Ştefan, avea să-i aducă ascensiunea socială. În aceeaşi
perioadă, Mihail devine grămăticul lui Alexandru cel Bun (1422)51, ceea ce
coincidea cu sporirea averii deţinută până la acea vreme de familia sa. Rând pe
rând, în următoarele decenii, atât Mihail, cât şi ceilalţi membri ai familiei sale
(tată, fraţi), vor dobândi numeroase sate, răspândite în ţinuturi precum: Suceava,
Cernăuţi, Neamţ, Iaşi, Roman, Orhei, Lăpuşna, Fălciu, Bârlad şi Tutova.
La 24 aprilie 1434 Mihail grămătic, împreună cu tatăl său, popa Iuga,
deţineau deja 14 sate şi selişti, confirmate de voievodul Ştefan al II-lea52; unele
dintre acestea fuseseră cumpărate, altele dăruite, în vremea lui Alexandru cel
Bun: „i-am dat şi i-am întărit, în ţara noastră, în Moldova, dania părintelui
nostru”53. Este vorba despre Buciumeni, unde le era casa, Miteşti, Ciorsăceşti,
Radeşani (ţinutul Suceava54), Mânzaţi, Temeşeni, Lăleşti, Hălmăgeşti, „satul
unde este jude Mihaiu”, aflat la obârşia Strajnicului „satul unde a fost Mihnea
din Bahnă”, „satul unde este Balan din Strâmba”(ţinutul Tutova)55, un loc din
pustie, pe Başeu, „mai jos de iazul lui Baliţă” şi seliştea lui Oţel, pe Podraga (în
ţinutul Dorohoi). În plus, mai dispuneau şi de râul Strâmba, „de la obârşie până
la gură”, din ţinutul Tutova.
Doi ani mai târziu, la 7 decembrie 1436, Iuga (acum devenit protopop), şi
fiul său Mihail („Mihul”, în document), mai primeau din partea voievozilor Ilie
şi Ştefan al II-lea, în afară de confirmarea ocinilor lor, şi satul „unde este Mihail

Poloniei, să îl recheme în ţară pe Mihul şi să-i restituie averile. Aşadar, la 15
septembrie 1485 acest boier încă mai era în viaţă şi se afla în Polonia.
49
DRH, A, vol. I, nr. 56, p. 82.
50
Ibidem, nr. 77, p. 113.
51
Ibidem, nr. 52, p. 77.
52
Ibidem, nr. 128, p. 181; nr. 129, p. 182.
53
Ibidem, nr. 129, p. 182.
54
C. Burac, Ţinuturile Ţării Moldovei până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Editura
Academica, Bucureşti, 2002, p. 592 (Ciorsaci), p. 597 (Miteşti), p. 600 (Rădăşeni).
55
Chiar dacă ţinutul Tutova este atestat un an mai târziu, în 1435, el exista încă din
vremea lui Alexandru cel Bun; vezi şi D. Moldovanu, Introducere la Tezaurul
toponimic al României, Moldova, vol. I, Repertoriul istoric al unităţilor
administrativ-teritoriale, 1772-1988, Partea I, A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii ),
A-O, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991, p. XII; de asemenea, vezi şi C.
Burac, Ţinuturile Ţării Moldovei ..., p. 154.
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Colici”56, la Conoviţe, în ţinutul Fălciu. Cei doi voievozi le mai dăruiau, în anul
143957, satul Cozareuţi, pe Răut, prisăci la gura Ohrincei şi o grădină la Nistru
(toate în ţinutul Orhei), două cuturi la Prut, în dreptul Podolenilor, satul
Jigărenii – „amândouă judeciile” (ţinutul Iaşi), satul unde a fost Barbă Stan, pe
Strâmba şi Strâminoasa (ţinutul Tutova).
La 6 martie 144358 Mihul pisar cumpăra satul Săseni, pe Cotovţea, din
ţinutul Orhei, de la Ion Boldor, cu suma de 50 de zloţi. Ştefan al II-lea îi confirma
cumpărarea şi, în plus, îi dăruia un sat sub Botne, „mai jos de Lucani”, prisaca lui
Vrabie, lângă Săseni şi locuri de mori pe Cotovţea, toate în acelaşi ţinut, Orhei.
De altfel, acest fenomen se observă şi în alte documente: Mihul cumpără
un sat sau două, iar vodă îi mai dăruieşte altele (de obicei, mai mult decât a
cumpărat acesta !), semn al preţuirii de care se bucura. Aşa se întâmplă la 4 mai
144359, când acelaşi Mihul pisar cumpăra de la Andreico şi de la fratele acestuia
jumătate din satul Bălăneşti, pe Tutova şi Lieştii, ambele în ţinutul Tutova.
Ştefan al II-lea, confirmându-i cumpărătura, îi mai dăruia şi jumătate din
Copoşeşti, pe Şomuz, ţinutul Suceava, iar unui frate de-al său, lui Duma aprod,
îi dăruia satul „care a fost a lui Vlad Matus”60, din ţinutul Roman.
Mihul pisar, împreună cu alt frate al său, Tador grămătic, aveau să mai
primească de la acelaşi Ştefan al II-lea, la data de 30 mai 1443, câteva posesiuni
în ţinutul Hârlău: seliştea unde a fost Oană Berbec, pe Miletin, o moară pe
Miletin, satul unde a fost Berchis, satul unde a fost Eremia, satul unde a fost
Hodor Burciuc şi „pădurea cea mare, care este lângă Miletin”61.
Odată ce a avansat în dregătoria de logofăt în cancelaria lui Ştefan al IIlea, Mihail şi-a sporit şi mai mult averea, prin cumpărări, dar mai ales prin acte
de danie ale voievodului.
Astfel, la 18 februarie 1445, Mihail logofăt primea de la Ştefan al II-lea
un sat pe Siret, Ciumăleşti, din ţinutul Suceava, ca răsplată pentru „dreapta şi
credincioasa” sa slujbă62. I se mai adăuga, cu aceeaşi ocazie, şi seliştea lui Iuga
Pătrunicherul, din ţinutul Hârlău.
La 5 aprilie 144563 Mihail cumpăra de la fostul logofăt Costea al lui
Andronic, cu suma de 50 de zloţi şi un cal, seliştea Stănigeşti, „cu toate hotarele
sale vechi, ce au ascultat din veac de acest sat pe timpul lui Stăniga”. Cum unui
Din secolul al XVII-lea s-a numit Coliceni, azi se numeşte Corni Albeşti, comuna
Albeşti, judeţul Vaslui; vezi DRH, A, vol. I, Indice de nume, p. 447.
57
Ibidem, vol. I, nr. 196, p. 277.
58
Ibidem, nr. 225, p. 315, 316.
59
Ibidem, nr. 228, p. 321.
60
Ibidem.
61
Ibidem, nr. 234, p. 331.
62
Ibidem, nr. 252, p. 356.
63
Ibidem, nr. 254, p. 359.
56
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nepot al lui Mihul i se spunea „Stănigescul” (Dragoş Stănigescul64, fiul lui Nan),
este foarte posibil ca acest Stănigă să fie un strămoş al logofătului, poate chiar
bunicul său. Conform „tradiţiei”, atât Mihail logofăt, cât şi fratele său Duma
(acum postelnic), mai primeau, cu această ocazie, din partea lui Ştefan al II-lea şi
alte „domenii” – în cazul de faţă în ţinutul Bârlad: „satul unde a fost Ciunca
Giurgiu”, „satul unde a fost Ciunca Stan”65, mănăstirea lui Ciunca Stan; de
asemenea, Mihail logofăt primea şi „un loc în pustie”, anume seliştea Gavrilăuţi,
ca să-şi întemeieze sat (în ţinutul Cernăuţi, aproape de graniţa cu Polonia66).
Acest lucru se va întâmpla în mai puţin de un an, deoarece la 25
ianuarie 1446 deja fusese întemeiat satul Gavrilăuţi, confirmat la acea dată de
acelaşi Ştefan al II-lea: „i-am dat şi i-am întărit satul de la graniţă, aproape de
Sneatin, anume Gavrilăuţi, pe care el însuşi l-a întemeiat din pustie”67. În plus,
voievodul îi mai dăruia un sat din ocolul său domnesc de la Piatra lui
Crăciun68, anume Vânători, situat pe Bistriţa (ţinutul Neamţ), şi şase sălaşe de
ţigani. Este, de fapt, singurul sat din ţinutul Neamţ stăpânit de către acest
boier, confirmat şi în anii următori.
În vremea voievodului Petru al II-lea, în anul 1448, logofătul Mihail avea
să câştige un proces, judecat chiar de domn, împotriva boierului Stan Poiană69,
care-i contesta dreptul de a stăpâni două sate în ţinutul Tutova: „unde a fost
Drăguş Teameş” şi „unde a fost bătrânul Teameş Petru”70. Se pare că satele îi
fuseseră luate pe nedrept 71 acestui Stan Poiană de către Ştefan al II-lea şi date
apoi lui Mihail şi tatălui acestuia, Iuga. Acum însă are câştig de cauză tot Mihail
logofăt. În acelaşi an Petru al II-lea îi dăruia şi locul morilor domneşti din târgul
Baia, „ca să-şi facă mori şi ori ce va fi voia lui”72 împreună cu dreptul de a-i

Ibidem, vol. III, nr. 71, p. 131.
Sate dispărute astăzi, însă localizate de editorii DRH, A, vol. I, în apropierea satului
Cerţeşti, comuna Cerţeşti, judeţul Galaţi; vezi Ibidem, Indice de nume, p. 446.
66
C. Burac, Aşezările Ţării Moldovei din epoca lui Ştefan cel Mare, Editura
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2004, p. 71.
67
DRH, A, vol. I, nr. 260, p. 369.
68
Este vorba despre târgul Piatra, numit din secolul al XIX-lea Piatra Neamţ.
69
DRH, A, vol. I, nr. 286, p. 409.
70
Ibidem.
71
La 30 martie 1492 Ştefan cel Mare îi întărea lui Stan Poiană, desigur acum ajuns la
adânci bătrâneţi, satul Cârneşti (Corneşti), din ţinutul Neamţ (Ibidem, vol. III, nr. 112,
p. 220, 221); vezi şi Al. I. Gonţa, Unele aspecte ale politicii interne a lui Ştefan cel
Mare, în StudRevIst, X, 4, 1957, p. 100. Ţinând seama de faptul că Mihul l-a urmat
pe voievodul Petru Aron în Polonia, credem că Ştefan cel Mare i-a restituit lui Stan
Poiană satul pentru care se judecase cu Mihul.
72
DRH, A, vol. III, nr. 279, p. 396.
64
65
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pedepsi pe toţi cei care, fiind în cuprinsul stăpânirilor sale de lângă aceste mori,
nu ar duce grânele la morile respective.
Începând cu deceniul 6 al secolului al XV-lea, logofătul Mihail cumpără
cu insistenţă sate situate în special în ţinuturile de la graniţa cu Polonia:
Cernăuţi şi Hotin. Un atare comportament poate fi explicat în condiţiile în care
el a îndeplinit dregătorii sub conducerea unor voievozi ce aveau susţinerea
Poloniei, precum Iliaş, Ştefan al II-lea, Alexăndrel şi Petru Aron. Stăpânirea
unor sate aflate la graniţa cu regatul polon îi oferea prilejul unui refugiu rapid,
ceea ce şi avea să se întâmple în primăvara anului 1457, când Ştefan cel Mare a
urcat pe tronul Ţării Moldovei.
În sprijinul acestei observaţii mărturie stau o serie de acte externe, din
care constatăm că în acea perioadă logofătul Mihail primea, din partea regelui
Poloniei şi a unor nobili polonezi, atât făgăduieli de ocrotire în caz de primejdie,
cât şi stăpâniri funciare în regatul vecin. Nu cunoaştem însă ce servicii va fi
făcut acesta statului polon, pentru care primea asemenea avantaje.
Un act datat circa 8 august 145173 ne arată că la acea dată Mihul era
refugiat în Polonia şi se împăca cu nobilul Ian Buceaţchi din Litvinov, care
îi promitea „prietenie credincioasă până la sfârşitul vieţii” şi suma de 50 de
grivne74. Doi ani mai târziu, la 28 septembrie 145375, alţi doi nobili poloni,
Predbor de Coneţpole şi Ioan Cmita, făgăduiau lui Mihul logofăt, în numele
regelui Cazimir al IV-lea al Poloniei, un venit anual de 100 de mărci. Mai
multe avantaje avea să primească peste un an, la 24 martie 145476, când
familia Buceaţchi oferea lui Mihail două sate în sudul Poloniei, lângă
Coropeţ, anume Novosealţ şi Cosmirin. În plus, în caz de vreo primejdie,
Mujilo şi Bartoş Buceaţchi îi ofereau locuri de refugiu cetăţile Sneatin,
Colomeea şi Coropeţ. „Vrând să ni-l facem pe pan Mihail, logofăt al
Moldovei ca frate şi prieten veşnic şi pe fraţii lui şi pe alţi prieteni ai lui să-i
plecăm cătră noi, i-am dat lui la orice întâmplare, Doamne, să n-o dai, când i
s-ar întâmpla să iasă din Ţara Moldovei şi înaintea vreunui atac şi să vie în
cetatea Sneatin, cu jupâneasa lui, cu copiii şi cu slugile, i-am dat lui
jumătate din vamă şi moara târgului. Iar dacă ar vrea să se aşeze în
Colomeea, i-am dat jumătate din moară şi jumătate din vama de la
Colomeea. Iar dacă ar dori să se aşeze în Coropeţ, îi dăm târgul Coropeţ cu
vama, cu moara şi satul Steanca” 77.
M. Costăchescu, op. cit., vol. II, 1932, p. 802, 803.
Ibidem, p. 803.
75
Ibidem, p. 804.
76
Ibidem, p. 805.
77
Ibidem.
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Mai mult, în anul 1456 atât Mihail logofăt, cât şi fraţii acestuia, Duma şi
Toader, cu familiile lor, au primit din partea regelui Poloniei şi un salvconduct
prin care li se garantau locurile de refugiu din cetăţile Cameniţa, Colomeea,
Drohobuz şi „celelalte cetăţi şi oraşe ale regatului nostru”78. Cu asemenea
avantaje în regatul polon nu este de mirare faptul că în acea perioadă Mihail îşi
va vinde ocinile din sudul Moldovei, cumpărând altele în ţinuturile de graniţă,
pentru a-şi apropia stăpânirile din Moldova de cele din Polonia.
Astfel, în anul 1452 Mihail logofăt cumpăra de la boierul Manu „al lui
Globnicu”79 trei sate în ţinutul Cernăuţi: Ivancăuţi, Pogorilăuţi şi Hatcinţi. De
unde proveneau sumele necesare unor asemenea achiziţii putem întrevedea din
mai multe documente ulterioare: atât Alexăndrel vodă (20 iunie 145380), cât şi
Petru Aron (2 iulie 145581) îi reconfirmă „ocinile sale drepte”, între care nu se
mai află satele din sudul Ţării Moldovei, cele din ţinuturile Bârlad, Fălciu şi
Tutova! Putem, aşadar, să presupunem că din vânzarea acelor sate82 se
strânseseră sumele cu care marele logofăt îşi cumpărase alte sate, dar situate în
nordul extrem al ţării. Este foarte posibil ca în această perioadă (1454-1456) să
fi vândut şi satul Vânători, din ţinutul Neamţ, deoarece el îi mai este confirmat
doar de către voievodul Alexăndrel, la 20 iunie 145383, după care nu se mai
regăseşte în reconfirmările ulterioare ale ocinilor sale.
În vremea lui Petru Aron, la 2 iulie 145584, Mihail logofăt dispunea de un
„domeniu” compus din: curtea lui, pe Siret, „unde a fost Neagoe”; Părtănoşii,
un sat la gura Pobratei, „unde este jude Cârstea şi Danciul, amândouă judeciile”;
Heciul şi Valea Seacă (pe care le cumpărase de la fiii boierului Neagoe), toate
în ţinutul Suceava; Procopeni, Izbişcea şi prisaca lui Bileac de pe Nistru, în
ţinutul Orhei; Gavrilăuţi, Ivancăuţi şi Pogorilăuţi în ţinutul Cernăuţi, precum şi
Raşcăuţii, sat din ţinutul Hotin, cumpărat de la Mândrea Jumătate. Se observă
faptul că dispăruseră posesiunile sudice, din ţinuturile Bârlad, Tutova şi Fălciu.
Totată această avere, construită cu deosebită migală vreme de peste 30 de
ani (1424-1456), avea să fie confiscată de către Ştefan cel Mare, la scurtă vreme
după preluarea domniei. Astfel, pentru Mihul logofăt începea ultima etapă a
vieţii sale, pribegia în Polonia.

Ibidem, p. 807.
DRH, A, vol. II, nr. 21, p. 24.
80
Ibidem, nr. 33, p. 46.
81
Ibidem, nr. 48, p. 68.
82
Actele nu ni s-au păstrat, fiind probabil pierdute.
83
DRH, A, vol. II, nr. 33, p. 46.
84
Ibidem, nr. 48, p. 68.
78
79
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Activitatea de ctitor
Deşi se cunosc multe documente care fac referire la stăpânirile funciare ale
acestui boier, în ele nu găsim informaţii despre eventuale acte de ctitorie ale sale
sau danii către lăcaşurile religioase. Refugiindu-se în Polonia, Mihail logofăt a
avut grijă să-şi ia cu el şi uricele ce-i confereau dreptul de stăpânire asupra
ocinilor sale, desigur în speranţa că noul voievod, Ştefan cel Mare, nu va domni
mult şi va putea să se reîntoarcă în ţară, revendicându-şi ocinile confiscate.
Cu toate că sunt destul de numeroase, respectivele acte nu prezintă şi
informaţii de această natură, cu o sigură excepţie: un document din 5 aprilie
144585, unde se precizează că Ştefan al II-lea i-a dăruit lui Mihail logofăt,
printre altele, „mănăstirea lui Ciunca Stan”, în ţinutul Bârlad; este posibil ca,
odată ce a primit această mănăstire, să se fi îngrijit de bunăstarea ei, însă
documentele nu ne lasă nici o informaţie în acest sens. Se ştie faptul că, la
vremea respectivă, boierii puteau dispune de mănăstiri ca de un bun
patrimonial, pe care aveau dreptul să le vândă, să le dăruiască sau să le lase
moştenire86. Două exemple, în acest sens, de boieri ce stăpâneau mănăstiri în
secolul al XV-lea sunt fraţii Şteful şi Cernat (Bodea ?87) Ploscar, care la 15 iulie
144888 deţineau o mănăstire pe Cracău, în ţinutul Neamţului, ce le era
confirmată de Petru al II-lea, şi fraţii Sima, Ciopei şi Mihul sluger, ce stăpâneau
la 14 aprilie 147589 Mănăstirea Durneşti.
Un indiciu că Mihail a fost miluitor al unor lăcaşuri religioase îl găsim în
Pomelnicul de la Bistriţa, unde este trecut atât el, cât şi părinţii săi: popa Iuga şi
Duşca90. Nu ar fi fost trecut în pomelnic, între boierii miluitori ai mănăstirii,
dacă nu ar fi făcut danii acesteia. În plus, însemnarea din Evangheliarul
pribegilor moldoveni în Polonia91 lasă să se înţeleagă că a avut activităţi de
ctitor în ţara de adopţie. Ţinând seama de faptul că, cel mai probabil, fostul
mare logofăt era ortodox, iar acum era nevoit să locuiască într-un spaţiu catolic,
este posibil să fi ctitorit, singur sau împreună cu alţi pribegi moldoveni, o
biserică pe domeniile ce le stăpânea, căreia să-i fi dăruit şi acel Evangheliar.

Ibidem, vol. I, nr. 254, p. 359.
M. Crăciun, Semnificaţiile ctitoririi în Moldova medievală. O istorie socială a religiei,
în Naţional şi universal în istoria României. Studii oferite prof. dr. Şerban Papacostea
cu ocazia împlinirii a 70 de ani, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1998, p. 163.
87
P. Păltănea, Cernăteştii de la ţinutul Covurlui şi domeniul lor familial, în ArhGen, VI
(XI), 1-4, 1999, p. 171.
88
DRH, A, vol. I, nr. 280, p. 398.
89
Ibidem, vol. II, nr. 199, p. 300.
90
D.P. Bogdan, Pomelnicul Mănăstirei Bistriţa, Bucureşti, 1941, p. 102.
91
E. Turdeanu, op. cit., 1997, p. 67; vezi şi I. Caproşu, E. Chiaburu (eds.), op. cit., vol. I
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BOYARS WITH POSSESIONS IN NEAMȚ COUNTY
IN THE XVth CENTURY: MICHAEL THE CHANCELLOR.
PROSOPOGRAPHIC STUDY
Abstract
Keywords: Middle Age, Moldavia, Michael the Chancellor, boyar, family.
This study is the result of earlier concerns regarding research in medieval
history Neamț County, previously embodied in several articles on this topic.
This time, the prosopografic present study, we sought to reconstruct political
and economic development, of a high official of the XVth century, which ruled,
inter alia, land areas in Neamț County. It is the great chancellor Michael
gentleman that has enjoyed great importance in times voivodes Stephen II
(1433-1437), Alexăndrel (1452-1454) and Petru Aron (1451-1452, 1454-1457).
Based on this research is the land ownership papers published in various
collections of medieval sources. Documents that I had allowed me the importance
of compiling overviews of political and social role that this boyar had by middle
of the XVth century, until 1457, when Stephen the Great reached Voivode of
Moldavia, event marking the escape of Michael the Chancellor in Poland, where
he would remain until the end of his life. Wealth of ability, painstakingly built in
three decadesof the XVth century, helped to secure important lords and royal
powers to the Court, culm inating so high chancellor since 1443, which the
governor will hold until 1457. In the latter year, as I already said thanks to the
support he has offered to Voivode Peter Aaron, he is forced to flee in Poland,
while the throne of Moldavia reached its rival, Stephen the Great.
Although he held many villages, forests, water, peasants and gypsies
room, scattered in various provinces, in Neamț County has ruled only one
village: Vânători, located in Bistrița river valley, near Piatra lui Crăciun.

LIST OF ANNEXES
Anexe A. The familly of Michael the Chancellor (XVth - XVIth centurys).
Anexe B. Possesions of Michael the Chancellor.
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Anexa A. Spiţa neamului lui Mihail (Mihul) logofăt (secolele XV-XVI)
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STĂPÂNIRI
DREGĂTORII
ÎN ȚINUTUL
ATRIBUȚII
NEAMȚ
grămătic:
1. pricuturile
1422,
de lângă
1425,
Vânători;
1428-1429,
1438-1443; 2. Vânători

pisar:

1443;

MIHAIL (MIHUL) LOGOFĂT

logofăt:
1443-1447,
1449,
1452-1456;
sfetnic:

1455.

SURSA
DRH, A,
vol. I,
nr. 260,
p. 369.

STĂPÂNIRI
ÎN ALTE
ȚINUTURI
în ţinutul Bârlad:

1. mănăstirea lui Ciunca
Stan;
2. sat „unde a fost Ciunca
Giurgiu”;
3. sat „unde a fost Ciunca
Stan”.
în ţinutul Cernăuţi:
1. Gavrilăuţi.
2. Hatcinţi;
3. Ivancăuţi;
4. Pogorilăuţi.
5. Şirăuţi (1/2).
în ţinutul Dorohoi:
1. loc din pustie, pe Başeu;
2. seliştea lui Oţel.
în ţinutul Fălciu:
1. satul „unde este Mihail
Colici”.
în ţinutul Hârlău:
1. Giuleşti.
2. iaz pe Jijioara Seacă.
3. moară pe Miletin;
4. „pădurea cea mare”,
lângă Miletin;
5. sat „unde a fost Berchis”;
6. sat „unde a fost
Eremia” (Eremieşti);
7. sat „unde a fost Hodor
Burciuc”.

https://biblioteca-digitala.ro

SURSE
DRH, A,
vol. I,
nr. 254,
p. 359.

DRH, A,
vol. I,
nr. 254,
p. 359.
DRH, A,
vol. II,
nr. 21,
p. 24.
DRH, A,
vol. II,
nr. 33,
p. 46.
DRH, A,
vol. I,
nr. 128,
p. 181.
DRH, A,
vol. I,
nr. 165,
p. 232.
DRH, A,
vol. II,
nr. 33,
p. 46.
DRH, A,
vol. I,
nr. 252,
p. 356.
DRH, A,
vol. I,
nr. 234,
p. 331.

286

P.D. Nedeloiu
8.

seliştea lui
Pătrunicherul.

9.

seliştea
Berbece.

lui

Iuga
Oană

10. Stejerii.
în ţinutul Hotin:
1. Raşcăuţi.

în ţinutul Iaşi:
1. Podoleni (două cuturi).
în ţinutul Orhei:
1. Cozareuţi.
2. Fântâna Albă;
3. Izbişcea.
4. locuri de mori pe
Cotovţea.
5. prisaca lui Bileac.

6. prisaca lui Vrabie.
7. prisăci la Nistru.
8. Procopeni.
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9. sat „unde a fost Negru
Iuga”;
10. Săseni.
în ţinutul Suceava:
1. Berindeeşti.
2. Buciumeni.
3. Ciorsăceşti.
4. Ciumăleşti.
5. Copoşeşti (1/2).
6. „curtea lui Neagoe”, pe
Siret;
7. Heci.
8. locul morilor domneşti
din târgul Baia.
9. Miteşti.
10. Părtănoşi;
11. Pobrata.
12. Radeşani.
13. Stănigeşti.
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14. Tominţi.
15. Valea Sacă;
16. Verijani.
în ţinutul Tecuci:
1. Bălăneşti.
în ţinutul Tutova:
1. Hălmăgeşti;
2. Lăleşti.
3. Lieşti (părţi).
4. Mânzaţi.
5. Râul Strâmba, „de la
obârşie până la gură”.
6.

sat
la
Strajnicului.

obârşia

7. sat „unde a fost Drăguş
Teameş”;
8. sat „unde a fost Teameş
Petru”.
9. sat „unde este Balan
din Strâmba”.
10. sat „unde este Barbă
Stan”.
11. sat „unde este Miclea
din Bahnă”.
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12. Străminoasa.
13. Strâmba;
14. Temeşeşti.
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p. 277.
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Anexa B. Stăpânirile funciare ale marelui logofăt Mihail (Mihul)
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CÂTEVA CONSIDERAŢII DESPRE
FOSTUL PALAT ADMINISTRATIV
DIN PIATRA-NEAMŢ (1909-1979)
Mihaela - Cristina Verzea
Cuvinte-cheie: Piatra-Neamț, Palatul Administrativ, plan urbanistic,
documente de arhivă.
La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX spaţiul urban
administrativ era dominat de numeroase clădiri cu o reală valoare arhitecturală,
construite de meşteri francezi, italieni, germani sau români, adepţi ai unor stiluri
diferite: renaştere, baroc, clasic, neoclasic, romantic, românesc. Aceste imobile
găzduiau, iar unele continuă să găzduiască şi astăzi, instituţii publice: ministere,
palate administrative, bănci, muzee. Cu şase ani înainte de a se finaliza lucrările
la Palatul Administrativ din Piatra-Neamţ, la 27 aprilie 1906, la Galaţi se
inaugura clădirea Prefecturii, operă a renumitului arhitect Ion Mincu, creatorul
stilului neoromânesc. În acelaşi an, arhitectul I.D. Berindei începea lucrările la
Palatul Administrativ din Iaşi, definitivat în perioada domniei Regelui
Ferdinand, în 1925, monument care a avut destinaţii similare clădirii din PiatraNeamţ, întrucât din palat administrativ devine palat al culturii, adăpostind astăzi
mai multe instituţii muzeale. Cu mult înaintea acestora, în anul 1891, la Brăila
fusese ridicat în stilul academist Palatul Administrativ şi Judecătoresc.
Contemporan cu edificiul administrativ nemţean este Palatul Administrativ
construit în perioada 1912-1913 la Craiova de către arhitectul Petre Antonescu 1.
1

Construcţii monumentale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989;
Oraşele României. O istorie în imagini - Sfârşitul secolului XIX - începutul secolului
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Impunătoarea construcţie publică ridicată la Piatra-Neamț la începutul
deceniului II al secolului trecut îmbogăţeşte, iată şi astăzi la trecerea unui secol,
peisajul arhitectural al spaţiului citadin nemţean. Imobilul figurează în Lista
Monumentelor Istorice la poziţia 183, având indicativul NT-II-m-B-10560,
fiind datat „înc. sec. XX”.
Prezentarea istoricului acestei clădiri pentru o perioadă de 70 de ani
comportă unele neajunsuri. În primul rând, informaţiile se dovedesc a fi
parcimonioase. Pe de o parte, sursele edite nu fac deloc referiri la Palatul
Administrativ, în perioada supusă atenţiei, exceptând evident specificarea
instituţiilor adăpostite de clădire, iar pe de altă parte documentele primare nu
reuşesc să reconstituie în întregime istoricul acestui monument de arhitectură.
Totuşi, vom încerca pe baza mărturiilor găsite la Serviciul Judeţean
Neamţ al Arhivelor Naţionale să creionăm un scurt istoric al Palatului pentru
perioada menționată.
Pentru stabilirea momentului în care oficialităţile judeţului Neamţ şi-au
pus problema ridicării unui Palat Administrativ la Piatra-Neamţ un raport
semnat de consilierii judeţeni în anul 1909 devine o sursă preţioasă de
informare. Documentul invocat trece în revistă motivele administrative şi
finaciare care reclamau construirea clădirii.
Dacă de multă vreme s-a simţit nevoia absolută de a construi în acest
oraş un palat administrativ.
În aproape toate capitalele de judeţ din ţară, oraşe cu mult mai mici
decât Piatra, [acestea] posedă astfel de clădiri, şi numai în acest oraş unde
conducătorii noştri s-au ocupat se vede mai mult de interesele lor personale
decât de cele politice, au lăsat până acum nerealizată această operă, care este
absolut indispensabilă, atât din punct de vedere practic cât şi din punct de
vedere financiar.
Din punct de vedere practic clădirea unui palat administrativ se impune
deoarece pe de o parte toate instituţiile administrative, judecătoreşti şi
financiare vor fi concentrate într-un singur local, iar pe de altă parte, vom avea
o clădire spaţioasă, bine construită, luminoasă în loc de actualele clădiri luate
în chirie de judeţ, clădiri defectuoase din toate punctele de vedere.
Afară de aceasta, oraşul va fi împodobit cu o clădire care va contribui la
înfrumuseţarea lui.
Din punct de vedere financiar de asemenea construirea lui se impune: în
adevăr judeţul plăteşte actualmente 13180 lei chiria anuală şi anume: 5100 lei
pentru Prefectură, 5500 lei chirie pentru Tribunal, 1000 lei chirie pentru locul
Curţii cu Juraţi şi 1580 lei chiria localului pentru Judecătoria de Pace. La
XX, Editura Cetatea de Scaun, 2008; Arhitectură şi proiect naţional. Stilul naţional
românesc, Media Print, Bucureşti, 2012.
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palatul administrativ se vor construi şi localurile necesare pentru Casierie şi
Creditul Agricol pentru care statul plăteşte o chirie de 7500 lei.
Cu alte cuvinte, toate instituţiile ce ar încăpea în această clădire ar plăti
o chirie anuală de 21000 lei aproximativ.
Presupunând că judeţul ar face un împrumut de 350.000 lei, anuitatea
acestui împrumut va fi de 19000 lei anual, deci judeţul va avea pe lângă un
local propriu, şi o economie de 2000 lei anual.
Singura dificultate care se ridică este împrejurarea că în timpul celor doi
ani de zile care ar necesita construirea, judeţul ar fi nevoit să plătească şi
chirie şi anuitatea împrumultului. În ceea ce priveşte locul necesar sunt
informat că Primăria, cu dragă inimă ar dona judeţului cele două parcuri de
lângă locuinţa D-lui Ioan D. Ioaniu.
... încă din anul 1882 s-au făcut începuturi pentru a se ajunge la acest scop.
Din studierea lucrărilor aflate la dosar se vede că, Consiliul Judeţean în
şedinţa sa de la 8 noiembrie 1896 a votat un împrumut de 350.000 lei.
Cu adresa nr. 6240 din 29 noiembrie 1896, s-a cerut Domnului Ministru
de Interne aprobarea acestui împrumut, care a fost votat de Cameră, însă
comitetul delegaţilor din Senat şi-a exprimat dorinţa ca mai înainte de a se
pronunţa asupra împrumutului, să i se pună la dispoziţie planul şi devizul ce se
vor fi întocmit pentru această clădire. La această cerere a Senatului, Prefectura
judeţului prin adresa nr. 4617 din 23 Decembrie 1898 răspunde că nu sunt
făcute planurile şi devizurile deoarece ştiind cu siguranţă dacă s-ar aproba
împrumutul, judeţul ar risca să cheltuiască o sumă destul de importantă fără a
avea siguranţa că se construieşte clădirea.
Cu toate aceste interveniri D-l Ministru de Interne prin ordinul nr. 786
din 13 ianuarie 1899 răspunde categoric că Senatul nu va da curs
împrumutului decât dacă se vor depune planurile şi devizele.
De la anul 1899 nu se mai găseşte nici o mişcare înainte spre ajungerea
ţelului, afară de intervenirea D-lui Prefect, din 28 mai 1905, rămasă fără răspuns.
Ţin să adaug că la anul 1882 s-au făcut de judeţ plan şi deviz, care
actualmente sunt pierdute. În această stare de lucruri, şi faţă de absoluta
necesitate de a se da o grabnică soluţie acestei chestiuni, fac următoarea
propunere: Consiliul Judeţean să delege pe D-l Prefect ca împreună cu
reprezentanţii judeţului din parlament să facă demersurile necesare pentru ca
împrumutului să i se dea curs de Senat.
În cazul când Comitetul delegaţilor din Senat menţine punctul lor de
vedere din 1898, atunci d-l Prefect să fie autorizat a angaja un Arhitect cu
facerea planurilor şi a devizului, arhitect care să fie plătit din împrumutul ce
se va face.
Totodată propun a se mijloci pe lângă Primăria urbei Piatra, de a se
ceda terenul celor două parcuri pentru a se construi localul.
https://biblioteca-digitala.ro
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Cred domnilor consilieri că e o necesitate ce se resimte de judeţ şi de
oraş încă din anul 1882, adică de mai bine de 27 de ani, şi de când s-a făcut
primul pas, a venit momentul să se transforme visul în realitate, şi sper ca
actualul Consiliu precum şi actualul Prefect care se află în fruntea judeţului,
vor avea cinstea de a aduce la îndeplinire această dorinţă a cetăţenilor din
judeţul nostru.
Călăuzit numai de intenţii bune pentru binele obştesc şi dezbrăcat de
orice intenţii rele faţă de aceia ce au imobile închiriate judeţului, fac această
propunere şi sper că glasul meu nu se va pierde în pustiu.
Sper de asmenea că cei ce se îngrijesc de interesele judeţului, vor lăsa
pentru moment orice preocupare a lor, şi se vor ocupa de visul nostru 2.
Prin adresele nr. 5962 / 1909 şi nr. 83 / 1910 autorităţile nemţene au înaintat
Ministerului de Interne două rapoarte, organul central al administraţiei de stat
solicitând planurile şi devizele lucrării3. Pentru urgentarea lucrărilor, se solicita
prefectului să avizeze planurile şi devizele şi să obţină terenul de la primărie.
La 9 februarie 1910 Consiliul Comunal a hotărât ca terenurile, compuse
din două grădini, situate pe străzile Lascăr Catargi şi col. Gh. Roznovanu,
cumpărate de primărie în anul 1899 de la Julieta Buşilă şi Natalia Deciu, cu
27000 lei, să fie cedate judeţului. În schimbul acestor terenuri, Prefectura urma
să dea Primăriei două proprietăţi, un teren de aproximativ 10 ha situat în hotarul
comunei Piatra, spre Dărmăneşti şi bariera Roman, teren evaluat la 10000 lei şi
un teren în strada Frumuşica, cu o clădire veche pe el, evaluat la 6000 lei4. La
27 aprilie 1910 Consiliul Judeţean aproba schimbul de terenuri, iar în şedinţa
din 3 mai consilierii hotărau să se intervină pe lângă Primărie pentru cedarea
unei porţiuni din strada Parcurilor5.
Prin Înaltul decret nr. 1596 din 28 aprilie 1910, semnat de Regele Carol I la
Sinaia, judeţul era autorizat să contracteze la Casa Creditului Judeţean şi Comunal
un împrumut de 350000 lei, iar pentru garantarea anuităţilor să perceapă, de la 1
aprilie, încă o jumătate de zecime la impozitele indirecte către stat6.
La 22 mai 1910 se înaintau Ministerului de Interne planurile şi devizul de
lucrări. Totodată, Monitorul Oficial, ziarele „Viitorul” şi „Universul” anunţau
Serviciul Judeţean Neamţ al Arhivelor Naţionale (SJNAN), fond Prefectura judeţului
Neamţ, dos. nr. 1 / 1909, f. 1-93.
3
N. Dumitraşcu, Din istoria urbanistică a oraşului Piatra-Neamţ. Palatul
Administrativ, în RevIst, V-VII, 1998-2000, 2012, p. 61-69. Studiul prezintă cu lux de
amănunte perioada 1910-1912, interval în care s-a pus în practică construirea clădirii
Palatului Administrativ. Considerăm necesară readucerea în atenţie a celor mai
semnificative momente care au făcut posibilă ridicarea sediului Preturii Neamţ.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
2
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licitaţia din data de 17 iulie 1910 pentru adjudecarea lucrărilor de construcţie (se
preciza că ofertele trebuiau să fie închise şi sigilate, că planurile şi devizele
lucrării, în valoare de 350000 lei, stăteau la dispoziţia licitatorilor). Aceştia
trebuiau să depună o garanţie de 5%, adică 17500 lei în numerar, efecte sau
recipise ale Casei de Depuneri. La licitaţie nu erau admişi decât ingineri
arhitecţi cu diplome recunoscute şi practică şi antreprenori care mai executaseră
astfel de lucrări7. La licitaţia din 17 iulie 1910 au fost reţinute patru oferte din
opt. Au fost acceptate ofertele inginerului Ioan Bacalu, inginerului Rozenstein şi
ale antreprenorilor V. Dornea şi Ştefan Borş cu R. Flam. Licitaţia a fost
câştigată de inginerul Ioan Bacalu, care a oferit un scăzământ de 18,50% sub
deviz şi a depus efecte pentru garanţie în valoare de 19000 lei8.
Planurile şi devizele Palatului Administrativ au fost întocmite de
inginerul Ştefan Burcuş (1871-1928) din Bucureşti. Acesta era absolvent al
Şcolii Superioare de Arte şi Meserii, al Şcolii de ingineri de la Poduri şi Şosele,
al Şcolii de Arhitectură şi diplomat al Şcolii Beaux-Arts, secţia Arhitectură de la
Paris. A fost preşedinte al Societăţii Arhitecţilor şi profesor al Şcolii Superioare
de Arhitectură, fondator şi administrator delegat al Societăţii Construcţia
Modernă. S-a remarcat în cadrul Expoziţiei Jubiliare din 1906, când alături de
Victor Ştefănescu a supreavegheat lucrările cuprinse în planul expoziţiei.
Alături de acesta a proiectat Palatul Artelor şi Pavilionul Regal. Este cunoscut
pentru: Palatul Camerei Bursei (până de curând sediu al Bibliotecii Naţionale),
Catedrala din Galaţi (realizată în colaborare cu arhitectul Petre Antonescu) şi
alte reşedinţe particulare, atât din Bucureşti, cât şi din provincie.
Proiectul de angajament încheiat între Prefectura judeţului şi arhitectul
Ştefan Burcuş prevedea:
Subsemnatul, arhitect diplomat de Guvernul Francez, cu sediul biroului în
Bucureşti, primesc a întocmi proiectele pentru construirea Palatului Administrativ
din Piatra-Neamţu după programul şi indicaţiunile primite de la D-nul Prefect.
De asemenea mă oblig de a da detaliile necesare în timpul execuţiei,
precum şi de a vizita localitatea în timpul când şantierul este deschis, o dată pe
lună, până la terminarea lucrării, iar de nevoia va cere, voi face vizite şi afară
de aceste obligaţiuni.
Prin corespondenţă şi la faţa loculu, voi sta în legătură cu persoana
tehnică, delegată din partea onor Prefecturii, care va face controlul zilnic şi va
dispune executarea întocmai a planurilor (...)9.
La 21 octombrie 1910 s-a încheiat şi contractul de angajament între
Prefectura Judeţului Neamţ şi inginerul arhitect Ştefan Burcuş, în care se

Ibidem.
Ibidem.
9
SJNAN, fond Prefectura judeţului Neamţ, dos. nr. 1 / 1909, f. 47.
7
8
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specifica şi suma ce trebuia achitată acestuia: 16683,35 lei, reprezentând 6% din
valoarea lucrărilor, în sumă totală de 278055 lei, cu care se câştigase licitaţia de
către antreprenorul Ioan Bacalu10. Patru zile mai târziu, la data de 25 octombrie
1910, membrii Consiliului Judeţean au aprobat angajarea inginerului arhitect
Eugen Albu (arhitectul comunei urbane Piatra-Neamţ) pentru supravegherea
lucrărilor de construcţie a palatului administrativ. Suma fixată drept onorariu
era de 8000 lei11.
Pentru a asigura o mai mare soliditate a clădirii, având în vedere
stratificarea terenului şi diferenţele de înălţimi între colţuri, arhitectul Burcuş a
dispus ca toate colţurile clădirii să fie executate cu piatră de falie în loc de
mozaic, soluţie cu care noul prefect al judeţului, Leon Bogdan, a fost de
acord12. În cea mai mare parte, palatul era construit în noiembrie 1911. Pentru
cupolă, arhitectul Burcuş a propus folosirea „eternitei roşii” în locul ţiglei,
întrucât cupola era în curbă13. Pentru acoperiş s-a folosit carton gudronat,
ţiglă de Buzău, tablă plumbuită la acoperişul mijlociu, jgheaburi sistem francez
în cutii de lemn, jgheaburi de zinc la streaşina balconului14. Fundaţia era
făcută din beton cu pietriş de râu şi mortar de var, soclul şi pereţii subsolului
fiind din piatră brută cu mortar iar la ferestrele subsolului şi la parter zidăria
era din piatră cioplită15.
Procesul verbal de recepţie provizorie s-a încheiat la data de 7
noiembrie 1912 de către inginerul Ştefan Burcuş, în calitate de Arhitect
Diriginte al Construcţiei Palatului Administrativ, în prezenţa arhitectului
Eugen Albu şi a antreprenorului, inginer Ioan Bacalu 16. La trecerea unui an de
la recepţia provizorie, la 16 octombrie 1913 s-a încheiat procesul verbal de
recepţie definitivă17.
Execuţia Palatului Administrativ din Piatra Neamţ s-a făcut după cele
mai noi soluţii constructive ale vremii, folosindu-se piatră, cărămidă,
instalaţiile fiind executate de specialişti de seamă, desemnaţi să utilizeze de
asemenea cele mai novatoare soluţii. Funcţionalul palatului a fost dispus de o
parte şi de alta a holului impunător de intrare. Scara interioară somptuoasă,
dispusă perimetral holului, conduce spre încăperile birourilor superioare.
Numeroase săli ample, cu înălţimi reprezentative, sunt dispuse în cele două
aripi simetrice ale construcţiei. Monumentalitatea este caracteristica de bază a
N. Dumitraşcu, op. cit. în loc. cit.
SJNAN, fond Prefectura judeţului Neamţ, dos. nr. 1 / 1909, f. 59.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
10
11
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construcţiei, plecată de la culă oltenească, dar şi impusă de axul de simetrie
propus de influenţele eclectice. Se poate sesiza clar stilul masiv, de cetate, care
împreună cu alternanţa plin-gol, alcătuiesc o metaforă arhitectonică
românească. Palatul este construit în stil neo-românesc, cu frontoane rotunde,
cornişe întrerupte, mansarde cu lucarne, decoraţie bogată, acoperiş impunător.
Iese în evidenţă intrarea principală, susţinută de arcade în plin centru, cu uşi
masive. Frontonul semicircular are în centru decoraţii elegante, ca o
încununare a întregii imagini a faţadei. Intrarea principală, monumentală prin
formă şi dimensiuni, dezvoltată ca un arc plin-cintru şi marcată de un
ancadrament lat, bogat ornamentat, asemănător cu cel al construcţiilor neoclasice, transmite importanţa funcţiunii de bază adapostite de noua construcţie.
Parterul şi etajul sunt decorate cu bosaje, cele două niveluri fiind ritmate prin
dispunerea golurilor, iar ferestrele, ca şi intrarea, sunt mărginite de
ancadramente cu decoraţii masive în arcadă. Brâurile orizontale dispuse între
etaje şi sub cornişă, copleşesc cu frumuseţea lor. S-a încercat şi valorificarea
unor elemente structurale şi decorative preluate atât din arhitectura
românească laică, cât şi din arhitectura bisericească moldovenească: vorbim
despre tipul de acoperiş, brâuri, ancadramente, medalioane decorative,
balcoanele cu parapeţi intens marcaţi prin decoraţii, preluate din arhitectura
brâncovenească şi cea bisericească. Alternanţa de zidărie simplă, cu
ancadramentele ferestrelor şi parapeţii acestora, balcoanele dantelate,
intarsiile decorative specifice din piatră, sunt elemente ce transmit grija
arhitectului pentru detalii. Finisajele şi decoraţiile construcţiei au contribuit la
frumuseţea şi monumentalitatea clădirii, care se înscrie în stilul de mare
frumuseţe a vremii18.
Revenind la istoricul acestei clădiri, încă din toamna anului 1912,
Prefectura judeţului Neamţ începe să funcţioneze în Palatul Administrativ,
construit de Ştefan Burcuş19.
La foarte scurt timp după mutarea prefecturii în Palatul Administrativ,
întrucât contractul pe care Tribunalul îl avea cu fraţii proprietari Lalu expirase,
iar instituţia legii nu îşi găsise un alt imobil de închiriat, s-a admis în mod
provizoriu (provizorat care s-a permanentizat – n.n.) ca şi Tribunalul să se mute
în Palatul Administrativ.
În anii care au urmat datei de 16 octombrie 1913, când s-a încheiat
procesul verbal de recepţie definitivă a lucrării, au fost executate numeroase

A. Panaitescu, Palatul administrativ – monument de arhitectură, comunicare
susţinută în cadrul simpozinului 100 de ani de istorie. De la Palat administrativ la
Muzeu, organizat de Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, 10 februarie 2012.
19
Până atunci prefectura funcţionase într-o clădire situată pe strada Petru Rareş.
18
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lucrări de întreţinere a palatului. De altfel, toate dosarele consultate fac referiri
în principal la acest aspect.
Prin adresa nr. 4317 din 22 iulie 1915, prefectul judeţului Neamţ, Nicu
Ioaniu, l-a delegat pe arhitectul comunei, Eugen Albu, să recepţioneze lucrarea
de instalare a apei în Palatul Administrativ20. Cităm astfel din procesul verbal de
recepţie din 27 iulie 1915:
... transportându-mă la faţa locului pentru a face recepţia lucrărilor de
instalaţiune efectuate la construcţia Palatului Administrativ de către Gheorghe
Vasilescu, pentru racordarea instalaţiei din interiorul palatului cu reţeaua de
pe străzile oraşului, a canalizării publice de apă, examinând lucrările efectuate
şi făcând încercările cuvenite, am constatat că instalaţiunea este făcută în bune
condiţiuni, şi că funcţionează bine; prin urmare declar că aceste lucrări pot fi
primite ca bune şi plătite21.
Executantul, maistrul instalator Mihai Suciu, a realizat:
... racordul instalaţiei din Palatul Administrativ din oraşul Piatra-Neamţ
cu conducta principală din străzile Colonel Roznovanu şi Lascăr Catargiu,
precum şi o ciuşmea de luat apă din curtea sus menţionatului palat22.
În perioda Primului Război Mondial, din cauza lipsei de locuinţe, s-a
admis ca în Palatul Administrativ să funcţioneze alte două instituţii, Revizoratul
şcolar şi Avocatura statului.
La doar 6 ani de la darea în funcţiune, acoperişul Palatului Administrativ
necesita reparaţii. Astfel, la 31 martie 1918 un contract de antrepriză a fost
semnat între Marcu Altăr, tinichigiu, domiciliat în oraşul Piatra-Neamţ şi
prefectul judeţului. Acesta se obliga:
... a face toată lucrarea de reparaţie necesară acoperământului Palatului
Ad-tiv al judeţului prevăzută prin devizul format de D-l Arhitect Eugen V. Albu
şi de care am luat cunoştinţă; mă mai oblig ca în afară de lucrările prevăzute
prin zisul deviz să înlocuiesc cu tablă plumbuită, puţin uzată, ţigla de pe
acoperământul latrinei din curtea palatului, ţiglă ce urmează să o întrebuinţez
la dresul acoperământului palatului23.
Pentru lucrarea efectuată, Marcu Altăr primea suma de 2100 lei,
obligându-se să demareze în cel mai scurt timp reparaţiile pentru a preveni
eventualele neplăceri cauzate de ploi. Lucrările au fost definitivate la data de 29
mai 1918, aşa cum reiese dintr-o adresă a maistrului tinichigiu, care cerea să i se
facă recepţia lucrării24.
SJNAN, fond Prefectura judeţului Neamţ, dos. nr. 5 / 1915, f. 5.
Ibidem, f. 6.
22
Ibidem, f. 1.
23
Idem, dos. nr. 71 / 1918, f. 5.
24
Ibidem, f. 10.
20
21
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Doi ani mai târziu sistemul de încălzire al clădirii a necesitat intervenţii.
Din procesul verbal nr. 5490 din 28 iulie 1920, întocmit de prefectul judeţului,
N. Calmuschi, aflăm că:
Având în vedere că în zilele de 14 iulie şi 29 a fost fixat termenul de
licitaţie pentru repararea sobelor din Palatul ad-tiv, precum şi reparaţiunea
cişmelei şi a closetelor, la care termen nu s-au prezentat concurenţi, având în
vedere că aceste lucrări nu pot suferi întârzieri dispunem: executarea lor în
regie şi însărcinăm pe Dl Arhitect al comunei Piatra, cu supravegherea şi
angajarea lucrătorilor în marginele sumei din devize. La terminarea lucrărilor
se va face recepţia împreună cu un membru al Delegaţiunii judeţene. Devizele
vor fi aprobate şi de Delegaţiunea judeţeană25.
Prefectul judeţului Neamţ a primit astfel din partea arhitectului Eugen
Albu un deviz estimativ pentru lucrările de reparaţie a sobelor de teracotă din
camerele Palatului Administrativ, în valoare de 11000 lei26. Maistrul-sobar
Frantz Braintenfeld elibera la data de 7 octombrie 1920 o chitanţă în valoare de
10830 lei contravaloarea intervenţiei, constând în ... demontatul şi refăcutul a
21 sobe precum şi reparatul altor 19 sobe împreună cu curăţitul fumurilor şi
completatul fierăriei27.
Aparent un simplu act contabil, devizul trece în revistă spaţiile Palatului
Administrativ, indicându-ne în amănunt destinaţia fiecărei încăperi28:
PARTER

1. Vestibul
2. Camera portăreilor
3. Camera portărelului şef
4. Grefa Tribunalului
5. Camera ajutorilor de grefieri
6. Camera grefierului
7. Arhiva mică a Tribunalului
8. Camera servitorilor
9. Arhiva Tribunalului
10. Camera avocaţilor
11. Camera Judecătorului de instrucţie
12. Sala de şedinţă

ETAJ

18. Vestibulul
19. Salonul Consiliului judeţean
20. Inspectoratul agricol
21. Consiliul Agricol
22. Directorul prefecturii
23. Camera Şefului de birou
24. Inspectoratul şcolar
25. Arhiva administrativă
26. Camera protoiereului
27. Secretariatul Serviciului sanitar
28. Laboratorul Serviciului sanitar
29. Grefa secţiei judeţene

Idem, dos. nr. 77 / 1920, f. 35.
Ibidem, f. 6.
27
Ibidem, f. 40.
28
Ibidem, f. 7-11.
25
26
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13. Sala Magistraţilor
30. Arhiva Secţiei judeţene
14. Sala preşedintelui
31. Camera prefectului
15. Sala martorilor şi a corpurilor delicte 32.Camera de aşteptare
16. Camera secretarului procurorului
33. Secretariatul secţiei judeţene
17. Camera procurorului
34. Camera şefului de birou al secţiei judeţene
35. Telefon
36. Cancelaria revizoratului şcolar
37. Contabilitatea

Nu doar interiorul, ci şi exteriorul Palatului a suferit de-a lungul timpului
modificări. Bunăoară, trotuarul de jur-împrejurul său avea în martie 1923 nevoie
de reparaţii radicale, ... fiindcă ploaia străbate prin zidul arhivei Tribunalului şi
Prefecturii, aşa că sunt expuse toate dosarele la stricăciuni29.
Vântul care bătuse puternic în noaptea de 31 mai 1923 dezvelise mai
multe ţigle de pe acoperişul palatului şi două turnuleţe din acoperiş căzuseră 30.
Se impunea urgent repararea acoperişului, întrucât o eventuală ploaie
putea provoca pagube considerabile.
Intentendentul palatului, V. Niculescu, autorizat fiind de prefectul
judeţului pentru repararea acoperământului clădirii, îl anunţa la 23 iulie 1923 că
doar un singur maistru ... s-a prins să facă această reparaţie cu preţ de 10000
lei31. Din devizul lucrărilor de reparare a acoperişului palatului administrativ
aflăm că au fost efectuate lucrări de tinichigerie, lucrări la învelitoarea
acoperişului, dar şi revizuirea amănunţită a ţiglelor de pe întregul acoperiş şi
înlocuirea celor lipsă şi aranjarea la loc a ţiglelor deplasate32.
În interior spaţiul Palatului suferea modificări din cauza înmulţirii
serviciilor Tribunalului adăpostite de clădirea judeţului. Într-o adresă din 20
martie 1923, semnată de către decanul baroului de avocaţi, Vasile C. Şoarec,
acesta solicita prefectului amenajarea unei camere pentru corpul de avocaţi.
Două luni mai târziu prefectul primea mulţumiri din partea decanului pentru
amenajarea şi lărgirea camerei avocaţilor.
La 12 ani de la darea în folosinţă Palatul Administrativ intra din nou în
atenţia autorităţilor guvernamentale. La data de 1 iunie 1924 prefectura
judeţului Neamţ înainta ministrului de interne, Ion I.C. Brătianu, planul şi
devizul în valoare de 115000 lei pentru lucrările de împrejmuire necesare a se
face în jurul Palatului Administrativ din Piatra-Neamţ. Ministrului i se cerea să
Idem, dos. nr. 7 / 1923, f. 1.
Ibidem, f. 10.
31
Ibidem, f. 13.
32
Ibidem, f. 16, 17.
29
30
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dispună supunerea spre aprobare regală a acestei lucrări, conform art. 71, al. 9 al
legii pentru consiliile judeţene33.
Ca urmare, la data de 2 august 1924 Regele Ferdinand semna la Sinaia
decretul nr. 2633, prin care se aprobau devizul întocmit de serviciul tehnic al
judeţului Neamţ, în valoare de 115000 lei, şi decizia delegaţiei judeţene nr. 128
din şedinţa din 27 iunie 1924, prin care se încuviinţa ca lucrarea de împrejmuire
a palatului adminstrativ să se execute pe cale de regie34. Arhitectul Eugen Albu,
cel care participase şi la construcţia clădirii cu mai bine de un deceniu în urmă,
a primit sarcina de a conduce şi supraveghea lucrările de împrejmuire.
Iniţial, planul stabilea construirea unui gard pe soclu de beton de ciment
înspre strada Lascăr Catargiu şi colonel Roznovanu, în lungime de 80,50 m şi a
două garduri simple înspre strada colonel Roznovanu şi fundătura Fondianu, de
70,70 m. Forţat de reclamaţiile generate de modul de amplasare a gardurilor,
arhitectul Albu a cercetat dosarele din arhiva Primăriei Piatra-Neamț şi a găsit
că Prefectura, încă din anul 1913, şi-a luat obligaţia de a construi două străzi în
jurul Palatului Administrativ, după planurile aprobate de Consiliul tehnic
Superior prin Jurnalul nr. 10 din 8 februarie 1913. Până în anul 1924, din varii
motive, prefectura nu a construit cele două străzi şi totuşi amplasarea gardului
nu putea să nu ţină cont de acel proiect ce figura de mai bine de zece ani în
dosarele primăriei. În consecinţă, costurile de executare ale lucrărilor creşteau,
Eugen Albu solicitând suplimentarea creditului cu suma de 50000 lei 35.
Recepţia lucrării s-a făcut în zilele de 18 şi 21 iulie 1925 de către
arhitectul Eugen Albu, ea fiind executată de Ilie Grădinescu, maistru-dulgher
din Piatra-Neamţ36.
Aşa cum am precizat la început, documentele de arhivă nu ne permit
reconstituirea amănunţită a istoricului clădirii. Astfel, pentru perioada 19251930 nu am găsit informaţii legate de funcţionarea şi administrarea palatului.
În anul 1931 preşedintele Delegaţiei Judeţene Piatra-Neamț a primit patru
planuri ale palatului adminsitrativ, ce fuseseră încredinţate arhitectului D.
Antonescu, din cadrul Serviciul Arhitecturii al Ministerului de Justiţie37.
Acestea sunt cele mai vechi planuri păstrate ale palatului, întrucât aşa cum
aflăm din corespondenţa prefectului judeţului Neamţ, planurile originale s-au
pierdut (ele reproducea o variantă executată în anul 1929, atunci când au fost
montate caloriferele în clădire).

Idem, dos. nr. 28 / 1924, f. 7.
Ibidem, f. 17.
35
Ibidem, f. 26.
36
Ibidem, f. 33.
37
Idem, dos. nr. 225 / 1931, f. 1.
33
34
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Trecerea timpului şi-a pus amprenta asupra stării Palatului Administrativ.
Pentru buna stare a clădirii, la data de 14 aprilie 1934 era absolută nevoie de
următoarele reparaţii şi achiziţii38:
1.
Terminarea construcţiei şurei şi a camerelor de locuit din curtea palatului.
2.
Repararea acoperişului de la garajul Prefecturii, văruitul lui în interior,
şi exterior, precum şi facerea podeţului.
3.
Repararea gardului din jurul Palatului şi porţilor, precum şi vopsirea lui.
4.
Curăţirea bazinelor de la closetele din palatul Ad-tiv.
5.
Repararea closetului din curtea palatului ad-tiv care se găseşte în
completă ruină şi pentru care este necesar întocmirea unui deviz de către Onor
Serviciul tehnic al judeţului.
6.
Reparaţia uşilor şi a geamurilor precum şi completarea sticlei care este
stricată din palatul ad-tiv.
7.
Repararea mobilierului Prefecturii, ca: scaune, birouri, fotolii, canapele,
şi facerea unui dulap necesar arhivei prefecturii, precum şi facerea mai multor
transparente necesare.
8.
Procurarea combustibilului necesar automobilului Prefecturii ca:
benzină, ulei, valvolină, vaselină, petrol, precum şi 4 cauciucuri, 4 camere;
diferite piese care se ivesc în cursul anului.
9.
Materiale necesare la întreţinerea palatului în acursul anului 1934-1935:
200 buc. mături, 50 kg ceară de parchet, 150 kg benzină, 500 kg motorină, 30
de bucăţi saci de spălat, 5 bucăţi perii de spălat, 50 metri de pânză pentru praf
şi geamuri, 10 buc. broaşte pentru uşi, 5 buc. perii de păr pentru şters praful pe
pereţi, 5 căldări de apă, 10 măturoaie, 5 kg cuie de diferite mărimi, 5 kg
creolină pentru dezinsecţie.
10. Material necesar la iluminatul palatului: 30 becuri electrice diferite, 20
m şnur pentru lumină, 15 abajoururi, curăţirea lămpilor din sala mare şi
reparea a 2 lămpi de pe sala prefecturii.
Informaţii suplimentare cu privire la destinaţia unor spaţii din Palatul
Adminsitrativ aflăm din Buletinul oficial al judeţului Neamţ, anul XVI, nr. 5 din
1 februarie 1934:
Se publică spre cunoştinţa generală că în ziua de 18 februarie 1934, ora
11 a.m. se va deschide licitaţia publică în camera Prefecturii pentru închirierea
pe timp de un an a chioşcului bufet ce se află la intrarea în Palat.
Preţul de la care va începe licitaţia este în sumă de lei 5000 (cinci mii).
Licitaţia se va face prin oferte închise şi sigilate însoţite de garanţie de 10 la sută39.
Deşi au existat mai mulţi concurenţi, doamna Elena P. Tiuca, care deţinuse
şi în anii anteriori bufetul, a obţinut prelungirea contractului pe anul 1934 / 1935.
38
39

Idem, dos. nr. 161 / 1934, f. 1, 2.
Idem, dos. nr. 216 / 1934, f. 5.
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Oferta unuia dintre contracandidaţi era mai mult decât tentantă:
Subsemnatul Gheorghe Dumitrescu, domiciliat în strada Mărăţeiu nr. 20,
de profesiune cofetar – brevetat cu cartea de meşter, vin cu supus respect în
faţa D-voastră cu rugămintea să binevoiţi a dispune să mi se închirieze chioşcul
de ceainărie, ce se află în localul ce cu onoare îl conduceţi. Bufetul va fi
aprovizionat cu cornuri, brânzoaice, crafle, ceai, lapte, lapte cu cafea. Totodată
îl voi aproviziona cu cozonaci şi toate cele necesare de Sfintele Paşti onoratului
corp funcţionăresc40.
Colaborarea dintre prefectură şi agenţii particulari nu era întotdeauna
fericită. Am găsit astfel o adresă a prefectului judeţului Neamţ din 27 noiembrie
1935, către şeful postului de jandarmi Roznov, acesta din urmă fiind însărcinat:
... a pune în vedere sub luare şi trimitere de dovadă dlui Calman
Fridman, maistru tâmplar domiciliat în Piatra-N., Str. Petru Rareş nr. 25
(casele domnului V. Munteanu) care lucra la dl. Haimovici-Roznov, de a se
prezenta negreşit la prefectura acestui judeţ în ziua de 30 noiembrie a.c., orele
10 dimineaţa pentru a preda şi instala în sala prefecturii, lambriul de stejar pe
care s-a obligat prin ofertă legală să-l confecţioneze şi să-l monteze încă din
anul 1931 şi pentru care a primit de la judeţ suma de 10000 lei, pe care nici
până în prezent nu i-a justificat41.
Corespondenţa a continuat până în anul 1938, an în care maistrul tâmplar
Calman Fridman cere prefecturii să dispună plata lucrării sale în valoare de
19600 lei, costul lambriurilor executate şi montate 42.
Printre documentele care specificau lucrările necesare întreţinerii palatului,
descoperim începând cu anul 1936 referiri la grădina din faţa palatului. Gardul
montat în urmă cu peste 10 ani, necesita şi el reparaţii, respectiv:
1. repararea gardurilor din stacheţi din jurul Prefecturii prin înlocuirea
părţilor putrede la stâlpi, pazii şi leţuri, îndreptatul porţilor şi a stâlpilor,
întăritul lor şi vopsitul din nou de 2 ori cu vopsea de ulei în culoare existentă
albă; 2. repararea gardului despărţitor din sârmă, vopsitul stâlpilor şi a
paziilor, inclusiv refacerea portiţei cu material nou; 3. reparaţia porţii şi a
portiţei din scânduri de brad la curtea cu atenansele Prefecturii 43.
Încă de la începutul anului 1937 siguranţa palatului administrativ a
preocupat forurile decizionale. Prefectului Theodor Ivaşcu i se semnala la 28
ianuarie 1937, de către primgrefierul Tribunalului Neamţ, necesitatea angajării
unui sergent care să facă de serviciu în sălile Tribunalului, de la ora 8.00 seara
la ora 8.00 dimineaţa, aceasta pentru ca valorile şi dosarele de valoare ale

Ibidem, f. 51.
Idem, dos. nr. 259 / 1934, f. 11.
42
Ibidem, f. 25.
43
Idem, dos. nr. 202 / 1936, f. 2.
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tribunalului să fie în mai multă siguranţă, întrucât existaseră cazuri când au
dispărut anumite dosare, acte de valoare din anumite birouri44.
Mai mult, pentru prevenirea unor astfel de situaţii, prefectul solicita în iunie
1937, directorului Societăţii Fiducitatea, ca pentru o mai bună siguranţă în paza
palatului administrativ, gardianul care controla noaptea străzile din jurul palatului
să supravegheze şi exteriorul acestei clădiri. De asemenea, cerea ca paznicul de
noapte al prefecturii să primească o armă revolver cu muniţia necesară.
Pentru buna întreţinere a Palatului Administrativ, în cursul anului
financiar 1937-1938 erau necesare: procurarea a două birouri noi, a 20 de
scaune, repararea radicală a mobilierului Prefecturii şi Tribunalului, facerea din
nou a 10 stoluri pentru geamuri; procurarea de linoleum în cabinetul prefectului,
subprefectului, biroul contabilităţii şi biroul administraţiei generale;
completarea cu plasă de sârmă a geamurilor de la subsol; construirea unei lăzi
mari pentru gunoi cu capac45. În iunie 1937, pentru ornamanetarea grădinii din
faţa palatului, s-au achiziţionat următoarele răsaduri de flori: 500 buc. ochiul
boului, 150 buc. micşunele şi 50 buc. garoafe46.
Referatele întocmite de intendentul palatului nu erau întru totul puse în
practică, ceea ce a determinat ca în prima jumătate a anului 1938, într-un
memoriu adresat Prefectului Judeţului Neamţ, acestuia să i se semnaleze
necesitatea efectuării unor reparaţii urgente clădirii prefecturii. Subinginerul I.
Schwartzer preciza:
... localului palatului adminstrativ nu i s-a mai făcut de câţiva ani nici un
fel de reparaţie, încât a ajuns într-o stare complet inestetică şi mai ales
neigienică, pereţii murdari, tâmplăria coşcovită de vopsea şi în parte stricată,
duşumelele putrede, gardul împrejmuitor stricat 47.
În consecinţă, prefectul judeţului Neamţ, colonelul N. Ghineraru, prin
decizia nr. 11999, a dispus aprobarea ofertei antreprenorului Gheorghe Iconaru
pentru executarea reparaţiilor48. La data de 25 iulie 1938 a fost emisă situaţia de
plată pentru lucările efectuate la Palatul Administrativ, care au constat în 49:
– reparaţia tâmplăriei exterioare prin înlocuirea părţilor putrede, chituitul
crăpăturilor, aranjarea fierăriei şi vopsitul exterior de două ori cu
vopsea de ulei;
– văruitul cu lapte de var a întregii clădiri;
– vopsitul streaşinei cu vopsea de ulei, dat de două ori;
Idem, dos. nr. 81 / 1937, f. 9.
Ibidem, f. 23.
46
Ibidem, f. 43.
47
Idem, dos. nr. 357 / 1938.
48
Ibidem, f. 35.
49
Ibidem, f. 56, 57.
44
45
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– vopsitul cu vopsea de ulei şi zinkveis la pereţi şi plafon în cabinetul prefectului;
– văruitul şi zugrăvitul birourilor registraturii şi arhivei;
– ridicarea unui gard nou de stacheţi cu tumuruguri de stejar.
Valoarea lucrărilor s-a ridicat la suma de 178632 lei.
În aceeaşi perioadă, întâmplător sau nu, judeţul încerca să vândă clădirea
Ministerului de Justiţie, reabilitarea ei sporindu-i valoarea. Iniţiativa construirii
unui nou palat administrativ i-a aparţinut primăriei oraşului Piatra-Neamţ, care
anunţa că vrea să construiască noua clădire în scuarul din centrul oraşului sau în
grădina publică50. Prefectura era rugată să precizeze numărul de camere care îi
erau necesare.
În vara anului 1938, în Palatul Administrativ funcţionau:
– Prefectura;
– Serviciul veterinar;
– Serviciul sanitar;
– Camera de industrie şi comerţ;
– Revizorul şcolar;
– Protoiereul;
– Legiunea de jandarmi;
– Poliţia;
– Administraţia financiară;
– Serviciul tehnic;
– Serviciul Măsuri şi Greutăţi;
– Secţia Camera de Muncă.
Proiectata clădire urma să aibă aproximativ 7500 mp, repartizaţi în
subsol, parter şi două etaje, cu instalaţie sanitară completă, ascensoare, aer
condiţionat şi adăposturi contra atacurilor aeriene. Suma necesară construirii
acestui palat se ridica la 35000000 lei51.
La data de 10 mai 1938 prefectul judeţului Neamţ adresa Excelenţei sale,
domnului rezident al ţinutului Prut (prin reforma administrativă din 14 august
1938 a fost creată o nouă unitate administrativă, ţinutul – n.n.), un memoriu prin
care argumenta necesitatea construirii unei clădiri administrative.
Trecând în revistă istoricul sediului care adăpostea prefectura, dar şi
tribunalul, prefectul insista asupra suprapopulării clădirii. Reproducem
parţial documentul, motivaţi fiind de faptul că acesta reconstituie istoricul
clădirii în discuţie.

50
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Idem, dos. nr. 448 / 1938, f. 1.
Ibidem, f. 16.
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Excelenţă
Avem onoarea a vă raporta următoarele:
În anul 1911 s-a construit în oraşul Piatra N. un palat nou pentru a
funcţiona în el numai prefectura acestui judeţ, cu serviciile sale dependente,
care până la acea dată stăteau cu chirie unde găseau.
Tot cam la acea dată expirând şi contractul pe care-l avea Tribunalul cu
proprietarii Fraţii Lalu, s-a admis ca şi Tribunalul să se mute în palatul ad-tiv
(al Prefecturii) în care funcţionează şi astăzi, mai ales că legea organizării
judecătoreşti, impunea ca judeţul împreună cu comuna de reşedinţă să suporte
cheltuiala chiriei Tribunalului.
În timpul războiului mondial, din cauza lipsei de locuinţe, s-a admis
deasemenea ca tot la Prefectura judeţului să funcţioneze atât Revizoratul şcolar
cât şi Avocatura statului.
Din cauza îngrămădirii funcţionarilor prefecturii, s-a ajuns ca mulţi
dintre ei să fie ofiliţi şi bolnavi, nemaivorbind de cazurile funcţionarilor Alex.
Duca, N. Livescu, Nec. Livezeanu, V. Dandescu şi Iordăchescu, care au murit
fiind atinşi de tuberculoză.
Judeţul de altfel, a plătit întotdeauna chirie atât pentru serviciile sale
dependente cât şi pentru judecătoria mixtă Piatra-N.
În interesul justiţiabililor şi al avocaţilor din Baroul local, se simte neapărată
nevoie să existe un palat al justiţiei în oraşul Piatra N., mai ales că nu se găsesc nici
case confortabile în care să se mute actuala judecătorie mixtă Piatra N. formată din
3 judecătorii de altădată şi anume: Piatra N. mixtă, Piatra N. rurală şi Războieni.
Localul vechi al primăriei comunei Piatra N. ameninţă cu prăbuşirea fiind
totul crăpat şi sprijinit în proptele, iar localul poliţiei este cu totul igrasios şi
impropriu, ambele trebuind a fi dărâmate spre a se construi altele în locul lor.
De asemenea diferite servicii judeţene şi autorităţi din Piatra N.
funcţionează în imobile neîncăpătoare, nesănătoase şi lipsite de lumină, trebuind să
se mute la fiecare expirare de contract, dar dacă s-ar găsi modalitatea construirii
unui palat modern, în centrul oraşului, pe terenul unde se află Primăria şi Poliţia,
s-ar realiza şi o însemnată economie în bugetele tuturor instituţiilor respective52.
Soluţia propusă consta în construirea unui palat modern, încăpător, pe
locul ocupat la acea dată de primărie şi poliţie. Ministerul Justiţiei urma să
cumpere Palatul Administrativ deja existent, aflat în proprietatea ţinutului cu
suma de 12000000 lei, iar aceşti presupuşi bani se investeau în construirea unui
palat cu 65 de camere. Spaţiul urma să fie repartizat astfel:

52

Ibidem, f. 18, 19.
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Prefectura
Pretura I. Gh. Duca
Serviciul veterinar
Primăria Piatra N.
Legiunea de jandarmi
Poliția Piatra
Camera de Comerț și Industrie
Serviciul sanitar
Serviciul Măsuri și Greutăți
Administrația financiară și constatare
Administrația financiară Încasări și plăți
Protoieria
Revizoratul Școlar
Camera de Muncă
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Ministrului Justiţiei, Victor Iamandi, îi era astfel înaintată, la 23 ianuarie
1939, o cerere:
În anul 1911, s-a construit cu mari sacrificii Palatul Administrativ în
centrul oraşului Piatra-N., în valoare actuală de 12000000 lei. Imobilul este
construit din cărămidă, cu fundaţia din piatră, şi acoperit cu ţiglă, având subsol,
parter, etaj şi pod, care serveşte şi de magazie. La cererea Ministerului de
Justiţie, judeţul a primit bucuros a pune la dispoziţia Tribunalului, numai
parterul prefecturii, în mod provizoriu până ce îşi va construi un local propriu.
De 12 ani s-a înfiinţat Secţia II la tribunalul Neamţ astfel că în prezent s-a ajuns
că imobilul este cu totul insuficient atât prefecturii cât şi tribunalului. Deoarece
judeţul intenţionează ca împreună cu primăria oraşului Piatra să construiască un
nou palat administrativ, spre a deservi exclusiv interesele administrative avem
onoarea de a vă propune spre cumpărare actualul local al Prefecturii53.
Acest proiect, aşa cum bine se ştie, nu s-a materializat.
Pentru a schimba registrul de discuţie semnalăm o cerere destul de bizară,
care i-a fost adresată prefectului judeţului Neamţ. Astfel, la data de 6 februarie
1939, Ernest Vengjin cerea să i se aprobe înfiinţarea unei frizerii în clădirea
Prefecturii, pentru a servi tuturor funcţionarilor54.
În aprilie 1940, prefectul judeţului Neamţ, Gheorghe Isăcescu, l-a delegat
pe Alexandru Tătaru, subdirectorul prefecturii, să se prezinte la Ministerul
Inventarului Avuţiilor Publice pentru a duce şi preda toate lucrările de
53
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Ibidem, f. 26.
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inventariere întocmite pentru averea statului, ţinutului şi comunelor rurale din
judeţul Neamţ55.
Inventarul averii judeţului Neamţ ne reţine atenţia, întrucât acesta
precizează care erau instituţiile, serviciile administrative şi de justiţie adăpostite
de clădirea Palatului Administrativ la sfârşitul deceniului IV al secolului XX.
În palat existau56:
1.
Cabinetul prefectului;
2.
Salonul de festivităţi;
3.
Serviciul administraţiei locale;
4.
Biroul M.T.O.N. (Biroul Mobilizării şi Organizării Naţiunii şi Teritoriului);
5.
Biroul Statistic;
6.
Serviciul administrativ de stat;
7.
Biroul registraturii şi arhivei;
8.
Oficiul telefonic;
9.
Biroul Pregătirii Premilitare;
10. Camera de audienţă;
11. Sălile prefecturii la etaj;
12. Magazia palatului;
13. Subsolul;
14. Garajul prefecturii;
15. Serviciul veterinar;
16. Pretura I. Gh. Duca;
17. Pretura Bistriţa;
18. Pretura Cetatea Neamţ;
19. Pretura Muntele Broşteni;
20. Pretura Războieni;
21. Serviciul de Drumuri;
22. Revizoratul şcolar Neamţ;
23. Serviciul sanitar Neamţ;
plus alte 22 de săli, ocupate de Tribunal.
Alte amănunte interesante care ne-au reţinut atenţia redau conţinutul
fiecărei încăperi din Palatul Adiministrativ. Iată bunăoară care era inventarul
cabinetului Prefectului, al prim-procurorului, al sălii de festivităţi. Este
reconstituit cu lux de amănunte aspectul interior al clădirii, cu doar câteva
luni înainte de abdicare Regelui Carol al II-lea şi instaurarea statului
naţional-legionar57.
Idem, dos. nr.101 / 1940, f. 22.
Idem, dos. nr. 549 / 1940, f. 1.
57
Ibidem, f. 2, 3, 16.
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Masă de birou din stejar, birou de stejar, fotoliu cu
muşama verde, fotoliu de birou îmbrăcat în piele,
canapea mică, scaune, oglindă mare de perete cu ramă,
telefon de birou, tablou cu portretul M.S. Regelui Carol
al II-lea, tabloul Marelui Voevod de Alba Iulia Mihai,
tablou stema ţării, ceas pendulă de perete, cuier de
lemn cu oglindă, covor mare pe jos, călimară de sticlă,
coş pentru hârtii, policandru de cristal electric, cuier de
fier, scuipătoare, eşarfă de mătase, sonerie electrică de
birou, lampă electrică de birou, lavoar de tablă, fotolii
de birou, lighian şi cană, şifonier pentru haine, aparat
de radio marca Minerva cu 6 lămpi tip 1936, stoluri din
dril la ferestre.
Birouri de stejar, fotolii îmbrăcate cu muşama
verde, scaune de mahon, coşuri de paie, canapea mică
îmbrăcată cu muşama verde, canapea mare îmbrăcată
cu creton, cuier de lemn cu oglindă, etajeră de stejar,
pupitru mic, masă rotundă de brad, oglindă mare de
perete, lampă electrică plafonieră cu 3 becuri, lămpi
electrice de birou, tablou cu portretul M.S. Regelui
Carol al II-lea, tablou cu portretul Marelui Voevod
Mihai, tablou cu stema ţării, călimări de sticlă.
Mese mari de stejar îmbrăcate cu muşama, bănci de
stejar cu spătar şi teluri îmbrăcate cu muşama verde,
tablou mare pictură istorică, tablouri cu portretul M.
Sale Regelui Carol al II-lea, al Marelui Voevod Mihai,
tablou cu stema ţării, policandru electric de cristal,
policandre mici colţare, pânză ticolor ornată 171 m,
stoluri de dril, tablouri pictură Regele Ferdinand şi
Regina Maria.

Chiar şi după izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial
întreţinerea Palatului Administrativ a preocupat autorităţile locale. Curăţenia
clădirii era pusă în pericol de faptul că personalul de serviciu era foarte
redus din cauza concentrărilor58.
Într-un memoriu justificativ, întocmit de şeful Serviciului tehnic, la 19
iunie 1942, adresat prefectului judeţului Neamţ, lt. col. I. Teodorescu, se arăta
că în interior erau necesare unele reparaţii, intrucât clădirea avea un aspect urât.
58
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Se impunea să fie zugrăvite camerele, să se spele cu leşie de sodă camerele care
erau zugrăvite cu ulei, să se vopsească tâmplăria la ferestre şi uşi 59. Reparaţia
palatului, în valoare de 225000 lei a fost atribuită antreprenorului Gheorghe
Andronache din Piatra-Neamţ, care la 14 iulie 1942 realizase deja mare parte
din intervenţiile specificate.
În martie 1943 în Palatul Administrativ funcţionau, aşa cum era şi
firesc, echipe ale formaţiunilor de apărare pasivă. Serviciul de alarmă şi pândă
al judeţului, compus din șase persoane, avea îndatorirea ca la primirea
semnalului de alarmă avion să anunţe imediat oraşul, fabricile din oraş şi
comunele rurale din judeţ60.
Acestea sunt ultimele documente din fondurile arhivistice care fac referiri
la Palatul Administrativ. Din păcate, transparenţa administraţiei statului monarhic
nu se regăseşte şi în cazul administraţiei comuniste. În mare parte documentele
păstrate conţin situaţii contabile şi nu fac referiri la fosta prefectură a judeţului
Neamţ. Aşa cum bine ştim, pentru autorităţile comuniste reorganizarea
administrativ-teritorială a constituit o prioritate. Epurarea administraţiei centrale
în perioada 1945-1948 a vizat compromiterea şi lichidarea tuturor funcţionarilor
cu „origine nesănătoasă”. Instituţia prefectului a fost desfiinţată. Au fost
constituite sfaturile populare ca organe locale ale puterii de stat.
Fără a avea o mărturie documentară, afirmăm că începând cu anul 1950
în fostul Palat Administrativ a început să funcţioneze Sfatul Popular al raionului
Piatra-Neamţ, iar apoi, după noua lege administrativă, din februarie 1968,
Consiliul Popular. Începând cu anul 1979, Consiliul Popular a predat clădirea
Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.
La mai bine de 60 de ani de la inaugurare, destinaţia administrativă a
unuia din cele mai frumoase monumente de arhitectură din Piatra-Neamţ se
schimba, aşa cum era şi firesc, în aceea de edificiu cultural. În aprilie 1978 se
creează o nouă instituţie – Complexul Muzeal Judeţean Neamţ –, adunând sub
aceeaşi conducere toate muzeele din judeţ. În anul următor s-a propus şi
mutarea Muzeului Judeţean de Istorie într-un spaţiu mai mare decât cel pe care
îl ocupa până atunci (în Piaţa Libertăţii, în sediul fostei Şcoli publice de băieţi
nr. 1, actualul Muzeu de Artă). Începând din anul 1980 clădirea va avea o dublă
funcţiune: sediu administrativ al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi spaţiu
expoziţional pentru principala unitate din cadrul instituției – Muzeul de Istorie,
în prezent Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ.
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SOME CONSIDERATIONS ABOUT
THE EX-ADMINISTRATIVE PALACE
FROM PIATRA-NEAMȚ (1909-1979)
Abstract
Keywords: Piatra-Neamț, Administrative Palace, urban planning,
archive documents.
From the urban planning perspective, the city of Piatra-Neamt
experienced big changes at the beginning of the XXth century. The
construction, during 1910-1912, of the Administrative Palace, under the close
coordination of the architect Ştefan Burcuş, fulfills an old desire of the
population living on this town from the Bistriţa Valley. Based on the archive
documents, images it is possible to outline a history of this monument.
The ex-Administrative Palace remains even 100 years later the most
impressive building from Piatra-Neamţ.
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Fig. 1. Prefectura judeţului Neamţ (apud Al. Antoniu, 1901; fototeca MIAPN)

Fig. 2. Primăria Piatra-Neamț, 1922 (colecția N. Teodorescu, SJNAN)
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Fig. 3. Casieria judeţului Neamţ (apud Antoniu, 1901; fototeca MIAPN)

Fig. 4. Fragment dintr-un plan urbanistic al oraşului Piatra-Neamţ (colecţia SJNAN)
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Fig. 5. Imagine de ansamblu a oraşului Piatra-Neamţ, 1913
(colecția N. Teodorescu, SJNAN)

Fig. 6. Imagine de ansamblu a oraşului Piatra-Neamţ, 1913
(colecția N. Teodorescu, SJNAN)
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Fig. 7. Carte poștală ilustrată cu Palatul Administrativ și statuile
lui Mihail Kogălniceanu și colonelului Roznovanu, 1915 (colecția V. Nicolau)

Fig. 8. Carte poștală ilustrată cu Palatul Administrativ, 1916 (colecția V. Nicolau)
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Fig. 9. Vedere parțială asupra Palatului Administrativ, 1920
(colecția N. Teodorescu, SJNAN)

Fig. 10. Palatul Administrativ, 1921 (colecția V. Nicolau)
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Fig. 11. Inaugurarea statuii lui Emil Costinescu în faţa Palatului Administrativ,
în prezenţa prim-ministrului Ion I.C. Brătianu, 30 septembrie 1923
(colecţia N. Teodorescu, SJNAN)

Fig. 12. Grupul institutorilor nemţeni pe treptele Palatului Administrativ, 1923
(fototeca MIAPN)
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Fig. 13. Statuia liberalului Emil Costinescu
amplasată în fața Palatului Administrativ (colecția V. Nicolau)
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Fig. 14. Palatul Administrativ și statuia colonelului Roznovanu, 1924
(colecția V. Nicolau)

Fig. 15. Palatul Administrativ, 1925 (colecţia N. Teodorescu, SJNAN)
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Fig. 16. Palatul Administrativ, 1925 (colecţia N. Teodorescu, SJNAN)

Fig. 17. Prim-ministrul Alexandru Averescu ţinând un discurs în faţa
Palatului Administrativ, 23 mai 1926 (colecţia N. Teodorescu, SJNAN)
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Fig. 18. Palatul Administrativ, 1939 (colecția V. Nicolau)

Fig. 19. Fostul Palat Administrativ, devenit Muzeu de Istorie, din 1980
(clișoteca MIAPN)
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Fig. 20. În așteptarea vizitei preşedintelui R.S.R, la 26 septembrie 1980
(clișoteca MIAPN)
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VASUL DE LA CALU - IAPA
(JUD. NEAMŢ)
Ioan Opriș
Cuvinte-cheie: Calu - Iapa, muzeu, protejarea patrimoniului, săpătură
neautorizată, stațiune arheologică, vas scitic de bronz.
Dispariţia prematură a lui Vasile Pârvan a adus la conducerea Muzeului
Naţional de Antichităţi pe cel mai apropiat colaborator al său, Ion Andrieşescu,
numit director prin Decretul regal nr. 122 din 16 ianuarie 1928. Încă din 10
ianuarie 1928, noul director a propus Ministerului Cultelor şi Artelor noua
„echipă”: H. Metaxa – subdirector, Vladimir Dumitrescu – conservator, iar
Ortansa Dumitrescu – asistent. Pentru Ion Nestor, tot conservator, aflat la Berlin
pentru trecerea doctoratului – şi trimis acolo la recomandarea lui Pârvan –
Andrieşescu a intervenit „în interesul pregătirii sale muzeografice” să i se
prelungească stagiul cu încă 6 luni şi în anul 1928, fiind suplinit de Valeriu
Papahagi, cerere pe care a repetat-o şi în 4 decembrie a aceluiaşi an, au întărit
„progresele dovedite de domnia sa până acum într-un timp cu totul scurt”. A
făcut aceeaşi intervenţie şi pentru Ecaterina Vulpe, asistentă la muzeu – admisă
ca bursieră a Şcolii Române de la Paris (după ce în anii 1924-1926 a fost
bursieră la Şcoala Română de la Roma) – ca să i se acorde schimbul de valută,
căci a folosit timpul „în mod real”, iar în Franţa urma să cerceteze muzeele,
socotindu-se că „va aduce reale servicii ştiinţifice acestui muzeu” (Muzeul
Naţional de Antichităţi – n.n.)1.
Andrieşescu este el însuşi foarte interesat de muzee, dovadă că, plecând
la Oslo pentru a participa la Congresul Internaţional de Ştiinţe Istorice (14-18
1

Documentele în cauză se găsesc în ANIC, fond MCA, dos. MNA, 1928, f. 3, 5, 6, 30;
dos. 27 / 1929, f. 7, cu adresa nr. 13 / 29 ianuarie 1929.
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august 1928), a solicitat ministrului un concediu de patru săptămâni. Scopul
notat era de „a vizita şi studia cele mai însemnate muzee din Europa de Nord”2.
Secondat de o „echipă” valoroasă, Ion Andrieşescu a condus cu bune
rezultate Muzeul Național de Antichități vreme de 7 ani: o perioadă în care
legislaţia de profil – pentru arheologie şi muzee – s-a îmbunătăţit treptat, iar
instituţia muzeală naţională s-a bucurat de încredere. Meritele muzeografice ale
arheologului savant Ion Andrieşescu sunt demne de tot respectul, în epocă
acesta susţinând rolul muzeelor, atât în tezaurizare patrimonială, cât şi în
cercetarea domenială.
Confruntările curente puneau faţă în faţă muzeul şi căutătorii de comori, cei
care făceau săpături ilegale, dar şi pe cei interesaţi în comercializarea obiectelor
descoperite întâmplător. Continuatorul lui Ion Andrieşescu, arheologul Vladimir
Dumitrescu, s-a dovedit a corespunde întru totul acestor situaţii.
La 3 octombrie 1935 Vladimir Dumitrescu3 a informat Ministerul Artelor
că în urma unor săpături neautorizate, s-a descoperit, la Calu - Iapa (localitate
care intră astfel în referinţele istorice) un vas mare de bronz datat în secolul III
d.H. Asociat cu alte vase, erau „de o importanţă ştiinţifică şi muzeistică
deosebită, cel de bronz fiind chiar o piesă unică în acea regiune şi făcând parte
dintr-o serie foarte rar descoperită pe întreg teritoriul ţării”4.
Contextul în care a preluat tânărul arheolog conducerea muzeului era
unul deosebit: muzeul n-avea un local propriu, monumentele epigrafice erau
adunate în curtea casei Macca, iar cele de la Adamclisi în parcul Carol; salariile
specialiştilor consideraţi „impiegaţi” (funcţionari) nu erau mulţumitoare, lipseau
Cf. adresa MNA cu nr. 77 / 7 august 1928, ANIC, fond MCA, dosar MNA, f. 22.
La 5 mai 1935 profesorul Ion Andrieşescu, director al Muzeului Naţional de
Antichităţi, numit prin Decretul nr. 122 / 16 ianuarie 1928, şi-a prezentat demisia din
post, ca una de onoare, lui Alexandru Lapedatu, ministrul Cultelor şi Artelor. Şi-a
motivat-o pe temeiul imposibilităţii sale de a da curs rezoluţiei ministeriale care cerea
să restituie Muzeului de Artă Naţională, respectiv lui Al. Tzigara-Samurcaş, piese din
patrimoniul muzeului pe care-l conducea; l-a acuzat pe acesta din urmă că, în calitate
de „impresar internaţional cu lucrurile adunate, păstrate şi păzite greu de alţii, a
înscenat o întreagă acţiune perfidă” la adresa sa. Ministrul i-a primit demisia,
considerându-i poziţia incorectă: „socoteşte obiectele acestui muzeu ca proprietate a
sa personală şi nu voeşte a executa ordinele ministerului de a pune la dispoziţie pentru
copiere sau fotografiere în scopuri de manifestaţiuni artistice şi culturale”. În locul său
a fost numit, la 17 mai, Vladimir Dumitrescu, cel care îndeplinea deja funcţia de
conservator la secţiunea de arheologie preistorică. Detalii în adresa MNA din 5 mai
1935, ANIC, fond CA, dos. 82 / 1935, f. 16-20, 22, 23. Abia peste mai bine de o lună
noul director a primit numirea definitivă, după ce a preluat, la 19 mai, casa Werheim
şi o ladă de fier cu obiectele de tezaur, inclusiv coiful de aur de la Coţofăneşti.
4
Cf. adresa MNA nr. 270 / 3 octombrie 1935, idem, f. 17.
2
3
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banii de întreţinere şi nici cei de achiziţii nu se întrevedeau; publicaţia Dacia nu
a mai fost editată de câţiva ani, iar fondurile destinate săpăturilor arheologice –
repartizate de Comisia Monumentelor Istorice prin muzeu şi gestionate de
acesta – întârziaseră, or Muzeul Național de Antichități a solicitat ferm bani
pentru săpături arheologice în Transilvania, Dobrogea (la Histria, Capidava,
Adamclisi), inclusiv în situri preistorice şi paleontologice. Pe toate acestea
Vladimir Dumitrescu le-a sesizat ministrului ca „probleme de deosebită
importanţă, fără de rezolvarea cărora această veche instituţie de cultură – una
dintre cele mai vechi din ţara noastră – nu-şi poate îndeplini înaltul rol cultural
la care este chemată, pe linia trasată de foştii conducători ai muzeului, în frunte
cu neuitatul meu profesor şi director Vasile Pârvan”5.
Pe acest fundal de schimbare în conducerea Muzeului Național de
Antichități, Vladimir Dumitrescu a considerat – sprijinit de prevederile legii –
că vasul descoperit la Calul - Iapa era „un unicum în regiune”, doar alte trei
descoperiri de acelaşi fel fiind cunoscute în ţară, aşa că a propus ca vasul unicat
să fie predat muzeului bucureştean, iar celelalte 6-7 vase mici ceramice să
revină Muzeului Regional Piatra Neamţ6.
La acea dată, Muzeul Regional era condus de preotul Constantin Matasă,
dar nu era încă autorizat conform prevederilor legale. Iată ce-i scria fondatorul
ministrului Lapedatu: „Prin stăruinţa subsemnatului şi cu ajutorul Casei
Naţionale din Piatra Neamţ, cum şi al Prefecturii locale s-a săpat anul trecut de
către dl. prof. Radu Vulpe o cetăţuie preistorică din judeţul Neamţ, la
Horodiştea-Calu. Materialul scos de o valoare şi varietate deosebită, s-a aranjat
în localul Casei Naţionale din Piatra, unde dorim să organizăm un muzeu
arheologic regional (subl. n.), întrucât săpăturile vor continua de pe an pe an şi
în alte localităţi din judeţ”7. Solicitarea constituirii muzeului şi autorizarea
săpăturilor arheologice pe seama iniţiatorului acestuia a fost aprobată de
Alexandru Lapedatu la 7 martie 1936 şi imediat comunicată8. În acel context,
Cf. adresa MNA nr. 154 / 18 iunie 1935, idem, f. 23.
Cf. adresa MNA nr. 12 / 11 ianuarie 1936, idem, f. 25.
7
Cf. adresă cu antetul Casei Naţionale „Regina Maria”, nr. 21 / 5. III. 1936; idem, dos.
69 / 1936, f. 3. Recunoscut de către Al. Tzigara-Samurcaş ca pionier într-ale
muzeografiei, acesta – în calitatea sa de director general al muzeelor – îi aminteşte şi
pe congenerii teologului, profesorii Stamatin – un naturalist care a colecţionat
minunate exemplare, între care şi un peşte oligocen ce-i poartă numele (v. Rhombus
Stamatini) şi Grigorovici, care prefera arta medievală, în timp ce părintele Matasă, pe
lângă arheologie, a adunat şi piese etnografice, icoane, costume populare. Vezi Al.
Tzigara-Samurcaş, Muzeografie românească, Bucureşti, 1936, unde reproduce
articolul său Muzeele regionale din Moldova şi din Bucovina (publicat în Convorbiri
Literare, XII, 1933, p. 223, 224)
8
Cf. adresa MCA cu nr. 42177 / 11 martie 1936.
5
6
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acelaşi ministru i-a cerut lui Constantin Matasă să se pronunţe în problema
descoperirii vaselor în cauză, despre care se ştia că erau depuse în localul şcolii
de la Calul - Iapa, într-un aşa-zis muzeu. Concomitent, Vladimir Dumitrescu a
revenit cu aceeaşi problemă la ministru, întrebând cui îi revenea decizia
depunerii vaselor la şcoala din localitate9. E de precizat că ministrul a dispus
prefectului de Neamţ, încă la 3 februarie 1936, ca în temeiul legii, obiectele în
cauză să fie aduse la Bucureşti, la Muzeul Național de Antichități; într-adevăr,
Prefectura judeţului l-a informat pe ministru că vasul de bronz descoperit la
Calu a fost trimis muzeului bucureştean prin Radu Vulpe10.
Şi, totuşi, ministrul a revenit la 4 noiembrie 1936 dispunând: „Se va cere
ca obiectele să fie depuse la Muzeul Judeţean din Piatra Neamţ” 11.
Vasul de bronz – obiectul excepţional – măsurat la gură (capacitate 20 l,
greutate 10,500 kg, cu două toarte) a comportat măsuri judiciare deosebite:
primpretorul plasei Bistriţa a dispus, iar şeful secţiei de jandarmi Roznov a
executat ordinul nr. 1289 al Prefecturii, ridicând la 29 martie 1936, din Şcoală,
pe bază de proces-verbal, semnat de directorul Şcolii, care a notat că s-a făcut la
ora 17:30 şi „fără voia noastră”12.
O recapitulare a celor întâmplate atunci o datorăm lui Constantin Matasă,
care i-a referit ministrului Lapedatu, justificând decizia: „obiectele nu pot fi
acolo (la școala locală – n.n.) în nici o siguranţă fără nici o pază serioasă şi fără
un serviciu de apărare în cazul unui eventual incendiu”; or, la Calu, păstrate,
apărea ca „lucru fără temeiu, un fel de capriciu. Ce pot învăţa şi înţelege elevii
şi sătenii din Calu admirând un vas scitic de bronz, de formă rară?”13. Chiar el,
care descoperise multe alte piese în cele 15 staţiuni arheologice unde a făcut
săpături „nu ne-am gândit să reţinem la Piatra Neamţ lucrurile unice de valoare
excepţională”, dându-le la Muzeul Național de Antichități „unde sunt încă şi în
mai mare siguranţă şi unde colectarea lor din întreaga ţară poate permite şi
uşura un serios studiu de sinteză”14. A folosit prilejul şi a formulat imperativ
nevoia unei legi severe de ocrotire a staţiunilor arheologice, cu atât mai mult cu
cât situaţia vasului de la Calu - Iapa o justifica: acesta ajunsese în deţinerea
preotului Vrânceanu, care l-a cumpărat de la directorul școlii!
Cf. adresa MNA cu nr. 75 / 25 februarie 1936, idem , f. 3.
Cf. adresa Prefecturii cu nr. 3767 / 6. X. 1936, idem, f. 15.
11
Cf. apostila pusă pe adresa MNA cu nr. 270 / 3. X. 1935, idem, f. 17.
12
Vezi proces-verbal, idem, f. 27.
13
În referatul din 14 decembrie 1936, idem f. 24. La acea vreme, în judeţul Neamţ mai
funcţionau muzee şcolare la Şcoala primară nr.1 „Grigore Ghica” din Târgu Ocna şi
la cea din Gura Hangului, cf. C. Matasă, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ, în
BCMI, 1938, p. 130, 131.
14
Ibidem, f. 24. Precizarea este necesară şi pentru a sublinia concepţia muzeografică a
fondatorului muzeului nemţean.
9

10
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Într-adevăr, o asemenea reglementare juridică pe seama descoperirilor
arheologice era imperios necesară, având în vedere cele ce se petreceau în multe
locuri din ţară. Astfel, la Reşca, în Oltenia, locuitorii „au început să scoată
pământ din castrul roman, distrugând până la temelie hipocaustul lagărului”.
Totodată, autorităţile comunale au pus la cale nivelarea terenului castrului,
pentru construirea unei biserici chiar pe acest loc15. La fel se petreceau lucrurile
şi în apropiere, la Slăveni, unde castrul „este distrus prin gropile săpate de
locuitori”16. La aceste semnalări, datorate prof. Dumitru Tudor, ministrul
Lapedatu a transmis Prefecturii judeţului Romanaţi ordinul de a „interzice orice
lucrare pe teritoriul cetăţilor antice, cu atât mai mult a unei biserici”17.
În acel context negativ, măsura luată în cazul vasului scitic de la Calu Iapa apare ca una justificată, argumentată de situaţii grave pe seama
descoperirilor arheologice întâmplătoare şi a regimului obiectelor arheologice
scoase din săpăturile sistematice. Muzeul Regional de la Piatra Neamț şi cel
care i-a oferit energia şi pasiunea, preotul Constantin Matasă18, binemerită
pentru felul în care au înţeles să asigure protecţie şi viitor unuia dintre
artefactele care ilustrează istoria veche din cuprinsul acestui spaţiu.

Vezi nota MNA cu nr. 223 / 19. VI. 1936, idem, f. 7.
Ibidem.
17
Notificat prin adresa MCA nr. 100900 / 3 iulie 1936, idem.
18
Despre fondator şi demersurile sale, vezi Gh. Dumitroaia (ed.), In memoriam
Constantin Matasă, BMA, X, Editura „Constantin Matasă”, Piatra-Neamţ, 2001 şi în
lucrarea noastră Cinci destine de muzeografi, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2009.
15
16
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LE VASE DE CALU - IAPA
(DEP. DE NEAMȚ)
Résumé
Mots clé: Calu - Iapa, musée, protection du patrimoine, fouille nonautorisée, site archéologique, vase scitique en bronze.
Suite a des fouilles non autorisées, on a découvert en 1935, à Calu - Iapa
(département de Neamț), un vase scitique en bronze. Considéré comme pièce
dʼexception, on sʼest efforcé pour sa récupération et valorisation à faire des
démarches auprès les organismes autorisés, tels Le Musée National dʼAntiquités,
le Ministère des Arts et lʼadministration de compétence du département concerné.
A lʼépoque, la legislation en ce domaine ainsi que les archéologues ont insisté à
contrôler ce territoir pour sauver, grâce à leur mise en circuit dans les musées,
nombre de découvertes fortuites. Ces efforts sʼinscrivent dans le processus de
préservation de notre patrimoine historique, en mettant par suite en relief le rôle
significatif des musées dans le développement de celui-là.

LEGENDE DʼILLUSTRATION
Fig. 1. Le vase de Calu - Iapa (département de Neamț) (1, 2) (photo G. Nica).

https://biblioteca-digitala.ro

331

Vasul de la Calu - Iapa (jud. Neamț)

1

2
Fig. 1. Vasul de la Calu - Iapa (județul Neamț) (1, 2) (foto G. Nica)
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EXPOZIŢIA PERMANENTĂ
DIN TURNUL - CLOPOTNIŢĂ
AL BISERICII „SFÂNTUL IOAN DOMNESC”
DIN CADRUL CURŢII DOMNEŞTI
DIN PIATRA-NEAMŢ
Silviu Constantin Ceaușu
Cuvinte-cheie: Piatra-Neamț, Curtea Domnească, Biserica „Sfântul Ioan
Domnesc”, turn-clopotniță, expoziție permanentă.
Includerea în circuitul muzeal a turnului-clopotniță reprezintă o realizare de
dată recentă a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, monumentul respectiv,
alături de Biserica cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” și pivnițele
caselor domnești, constituind un element de arhitectură medievală1 reprezentativ
pentru Piatra-Neamț. Prilejul potrivit pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-a ivit
odată cu finalizarea lucrărilor promovate de către primăria municipiului prin
intermediul proiectului Restaurarea şi punerea în valoare a zonei istorice şi
culturale Curtea Domnească din Municipiul Piatra-Neamţ, prin amenajări
1

Pentru descrierea şi istoricul acestor monumente vezi în principal: C. Matasă,
Şantierul arheologic Piatra-Neamţ (r. Piatra-Neamţ, reg. Bacău), în SCIV, VI, 3-4,
1955, p. 819-839; L. Şimanschi, Curtea şi biserica domnească din Piatra Neamţ,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1969; Gh. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, ediţie
îngrijită de T. Sinigalia şi P.-V. Batariuc, Editura „Karl A. Romstorfer”, Suceava,
2012, p. 141-143, 151-153.
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urbanistice, amenajări pietonale şi carosabile, pasaj auto subteran, parcaje
subterane, când au fost făcute demersurile necesare pe lângă Parohia Bisericii
„Sfântul Ioan Domnesc” și Mitropolia Moldovei și Bucovinei, monumentul în
cauză fiind luat în administrare de Muzeul de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț 2.
Menționăm că lucrările de restaurare și consolidare au avut loc pe
parcursul anilor 2011-2013, alături de cele de la Pivnița Casei Domnești I. Din
2014, în urma noilor descoperiri arheologice din vecinătate3, au fost asigurate
restaurarea şi consolidarea vestigiilor de la Pivnița Casei Domneşti II4. În acest
context, amintim că lucrările la turnul-clopotniţă şi la pivniţa I au fost efectuate
de S.C. „Romconstruct Holding Group” S.A. București, partea de proiectare
fiind asigurată de S.C. „Genesis” S.R.L. Iași.
Pe perioada desfăşurării şantierului de restaurare s-a asigurat din partea
Complexului Muzeal Județean Neamț asistenţa arheologică de specialitate, în
ultima campanie din 20115 executându-se mai multe secţiuni în preajma turnului
ridicat în vremea lui Ştefan cel Mare, în 1499. Observaţii s-au putut face cu
privire la fundaţia turnului-clopotniţă şi la raportul de anterioritate a acestui
monument faţă de mormintele surprinse în imediata lui apropiere. Astfel, turnul
prezintă o fundaţie decroşată cu circa 0,20 m, fiind sub forma unei zidării turnate
şi având în compoziţie lespezi de piatră, piatră sfărâmată şi mortar. De asemenea,
pe latura de est și în colţul de nord-est a fost surprinsă fundaţia de zid a unei
construcţii adosate turnului la o dată ulterioară punerii pietrei de temelie, probabil
prin secolul al XVIII-lea sau începutul secolului XIX şi care trebuie să fi deservit
lăcaşul de cult. Cert este că această construcţie, cu parter şi etaj, exista la 1847
(fig. 2/1), fiind redată de Gheorghe Asachi6. Cât priveşte momentul dezafectării,
acesta s-a produs undeva în ultimile două decenii ale secolului al XIX-lea, din
moment ce construcţia a fost inclusă în planul urbei întocmit la 18767 (fig. 2/2),
iar pe o serie de ilustrate din preajma anului 1900 clădirea nu mai apare (fig. 4).
Amintim că proiectul de punere în valoare a turnului prin amenajarea unui spațiu
expozițional a fost inițiat și condus de către Dr. Gheorghe Dumitroaia, directorul
Complexului Muzeal Județean Neamț.
3
Pentru planul de situaţie vezi fig. 1.
4
Gh. Dumitroaia et alii, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ. Punct: Curtea Domnească, în
CCAR. Campania 2011, 2012, p 244, 245; Idem, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ. Punct:
Curtea Domnească, în CCAR. Campania 2014, 2015, p. 229-231.
5
Idem, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ. Punct: Curtea Domnească, în CCAR. Campania
2010, 2011, p. 243, 244; Idem, Piatra-Neamţ, jud. Neamţ. Punct: Curtea Domnească,
în CCAR. Campania 2011, 2012, p. 243-245.
6
C. Turcu, Curtea domnească din târgul Pietrei, în Anuarul liceului de băieţi – Piatra
Neamţ, 1935-1936, 1936, p. 9.
7
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Neamţ, Fond Colecţia de planuri 1813-1965, nr. 177.
2
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De la sfârşitul secolului al XIX-lea datează şi supraînălţarea turnului, prin
amenajarea unui foişor de foc şi montarea unui orologiu cu patru cadrane.
Orologiul a fost aşezat în anul 1890, aşa cum amintea o plăcuţă de metal: Ceasul
din acest turn este donat de Vasile Miteanu, în memoria moşului său Nicolae
Gridov în anul 18908. Într-o ilustrată publicată de Gh. Balş în monografia
închinată bisericilor de epocă ştefaniană, turnul ni se înfăţişează aşa cum era el
înainte de montarea orologiului, având acoperişul în formă de bulb, iar pe latura
estică clădirea adosată (fig. 3)9. În cadrul proiectului de restaurare s-a vizat şi
repunerea în funcţiune a mecanismului ceasului, acest lucru fiind asigurat prin
persoana inginerului Zoltan Boer10. Mulțumim pe această cale domniei sale
pentru erata înaintată nouă, prin care se aduce la cunoştinţă faptul că lecturarea
propusă iniţial, respectiv F.A. RENES, este greşită şi că în realitate este vorba de
F.A. BEYES. De asemenea, această firmă a fost înfiinţată încă din anul 1863 în
localitatea Hildesheim şi a livrat orologii de turn mai mult pentru regiunea Landul
Niedersachsen, dar şi bisericilor din Hiddenhausen sau Lippe, un exemplar
găsindu-se la muzeul orologiilor de turnuri de biserică din Seehausen. Se pare că
unicul orologiu livrat pentru România este cel din Piatra-Neamţ.
În forma actuală, turnul se păstrează de la mijlcul secolului al XX-lea. În
1942 Ministerul Cultelor aproba un deviz pentru repararea clopotniţei, deviz ce
avea să fie pus în practică, din cauza războiului şi a timpurilor tulburi de după,
abia spre sfârşitul anilor ʼ50. Atunci, acoperişul capătă o streaşină lungă, frântă,
totul fiind învelit cu draniţă11. În 1991 învelitoare acoperişului turnului, ca de
altfel şi a bisericii, va fi înlocuită cu una de tablă de cupru12.
Prin protocolul încheiat între Complexul Muzeal Judeţean Neamţ şi
Parohia Bisericii „Sfântul Ioan Domnesc”, s-au pus bazele unei colaborări
fructuoase între cele două instituţii. Astfel, de comun acord s-a dorit
transformarea turnului-clopotniţă, ce până atunci deservea doar biserica, într-un
spaţiu muzeal cu caracter permanent. De asemenea, beneficiind de sprijinul
acordat de parohie, ni s-a încuviinţat expunerea mai multor odoare bisericeşti.
Spaţiul expoziţional amenajat în turnul-clopotniţă concordă cu cele patru
niveluri existente în epoca medievală (fig. 7). Al cincilea nivel, ce corespunde
amenajării foişorului de foc şi care adăposteşte orologiul, nu este deschis în mod
frecvent publicului din motive obiective, restricţionarea fiind cauzată de accesul dificil.

Gh. Vârtolaş, Biserica „Sf. Ioan Domnesc” din Piatra-Neamţ – 500 de ani de slujire,
Piatra-Neamţ, 1997, p. 44.
9
Gh. Balş, op. cit., p. 152, fig. 227.
10
Z. Boer, Restaurarea orologiului din turnul clopotniţă al Bisericii „Naşterii Sf. Ioan
Botezătorul” din Piatra-Neamţ, în MemAntiq, XXVIII, 2012, p. 421-425.
11
Gh. Vârtolaş, op. cit., p. 43, 57.
12
Ibidem.
8
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În cazul parterului, viziunea de ansamblu a constat în realizarea unui
spaţiu expoziţional care să aibă în prim plan odoarele și cărțile vechi ale
bisericii domneşti (fig. 8), fiind expuse următoarele piese de patrimoniu:
Evanghelia de la 1844, Evanghelia de la 1869, un chivot de argint aurit
împodobit de câteva icoane emailate şi cu inscripţia Hărăzit bisericii cu hramul
Naşterii Sf(ântul) Ioan Botezătorul de C. Nicolae Albu şi C. Calipso Albul 1850,
Piatra, o icoană reprezentând pe Maica Domnului cu pruncul Iisus din 1894,
două crucifixe din lemn îmbrăcate în argint filigranat, două candele, o cădelniţă,
un sfeşnic pentru candelă, o căţuie, un vas pentru căldură, un potir de argint cu
inscripţia Alexandru Bald(ovin) 1798 fev(ruarie) 9 şi acoperământul potirului,
un vas pentru Sfânta Împărtăşanie, o steluţă şi o linguriţă13. De asemenea, s-a
realizat un grupaj foto-documentar cu privire la Tetraevangheliarul dăruit de
Ştefan cel Mare ctitoriei sale din târgul Piatra la 24 iunie 1502, de ziua hramului
bisericii14. Pe lângă acestea, au mai fost introduse în circuitul expoziţional o
serie de cărţi liturgice aflate în colecţia Muzeului de Istorie şi Arheologie PiatraNeamţ, dintre care cea mai veche este Biblia din 1819 de la Sankt-Petersburg15.
La etajul întâi s-au realizat mai multe colaje şi panouri care redau, de-a
lungul unui veac şi jumătate, înfăţişarea turnului, precum şi a zonei Curţii
Domneşti (fig. 9), materialul fiind cules fie din fondurile existente la Complexul
Muzeal Judeţean Neamţ sau la Direcţia Judeţeana a Arhivelor Neamţ, fie din
colecţia domnului ing. Viorel Nicolau din Piatra-Neamț.
Dat fiind faptul că pe lângă biserica domnească a funcţionat şi o
şcoală16, s-a avut în vedere amenajarea la nivelul următor a unui spaţiu
destinat activităţii didactice. Mobilierul expus este însoţit de cărţi din prima
jumătate a veacului al XIX-lea (Straşnic din 180417; Vocabular purtăreţ
franţozesc-românescu din 183918), programe şcolare din a doua jumătate a
aceluiaşi secol și începutul secolului al XX-lea (Pedagogia pentru
Aceste odoare au fost descrise de G.T. Kirileanu, Biserica Sf. Ioan Domnesc din PiatraNeamţ, în Anuarul liceului de băieţi – Piatra-Neamţ, 1936-1940, 1942, p. 9-12.
14
Pentru descrierea acestui manuscris vezi: C. Turcu, Un manuscris slavon necunoscut
din vremea lui Ştefan cel Mare, în Hrisovul, VI, 1946, p. 105-109; Repertoriul
monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1958, p. 412-415, fig. 275, 276; E. Turdeanu, Manuscrise slave
din timpul lui Ştefan cel Mare, în E. Turdeanu, Oameni şi cărţi de altădată, vol. I,
ediţie îngrijită de Şt. S. Gorovei şi M.M. Székely, Bucureşti, 1997, p. 190-193.
15
MIAPN, nr. inv. 7453 MC.
16
Pentru funcționarea unei școli pe lângă biserica „Sfântul Ioan Domnesc” în perioada
Regulamentului Organic vezi D. Pop, Începuturile învăţământului public în oraşul
Piatra-Neamţ, în MemAntiq, XII-XIV, 1986, p. 193-195.
17
MIAPN, nr. inv. 32.
18
MIAPN, nr. inv. 7434 MC.
13
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preparandi19, Regulament pentru şcolile secundare din 190420), precum şi alte
obiecte tridimensionale de la cumpăna veacurilor XIX-XX, aflate în
patrimoniul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ (fig. 10/1).
La al patrulea nivel ce poate fi vizitat se află clopotul de la sfârşitul
veacului al XVIII-lea, turnat prin grija locuitorilor târgului Piatra21 (fig. 10/2).
Expoziţia permanentă a fost organizată în prima jumătate a anului 2014,
dechiderea oficială a acesteia având loc în ziua de 24 iunie, de ziua municipiului
Piatra-Neamţ, în prezenţa Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei (fig.
11/2). Obiectivul muzeal inclus în circuit se dovedeşte a avea un real succes,
numai până la finele anului 2014 înregistrându-se peste 5000 de vizitatori.

PERMANENT EXHIBITION OF THE BELL - TOWER
OF THE „SFÂNTUL IOAN DOMNESC” CHURCH
FROM THE VOIVODAL COURT OF PIATRA - NEAMȚ
Abstract
Keywords: Piatra-Neamț, Voivodal Court, „Sfântul Ioan Domnesc”
Church, bell-tower, exhibition.
As a result of the activities promoted by the Piatra-Neamţ city hall
through the project whose aim was the restoration and enhancement of the
historic and cultural area of the Voivodal Court from Piatra-Neamţ, the Neamţ
County Museum Complex intended to realize a permanent exhibition inside the
bell-tower (construction raised in 1499).
The exhibition that would oficially open on June 24, 2014 follows the inner
structure – with four levels of the medieval building. The fifth level, built during
the XIXth century, which holds the horologe it’s not frequently open to the public
(the restriction applies because of the difficult access inside that room).
MIAPN, nr. inv. 7469 MC.
Casa Memorială Calistrat Hogaş, nr. inv. I 165.
21
S. Ceauşu, Clopotul cel mare şi câteva inscripţii funerare de la Biserica „Naşterea
Sfântului Ioan Botezătorul din Piatra-Neamţ, în MemAntiq, XXVIII, 2012, p. 307-311.
19
20
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The exhibition area offers a great opportunity to the visitors to find
out about the history of the Voivodal Court ensemble from the Middle Age
until the contemporary period using three dimensional objects,
photographies and documents.

LIST OF ILLUSTRATION
Fig. 1. Voivodal Court of Piatra-Neamț – site plan.
Fig. 2. „Sfântul Ioan Domnesc” Church and the bell-tower, after a drawing
realised by Gh. Asachi in 1847 (1); the Voivodal Court area after a city
plan from 1876 (2).
Fig. 3. Bell-tower and the adjacent building, before 1890.
Fig. 4. The bell-tower in 1900.
Fig. 5. The bell-tower during the restauration in 2011.
Fig. 6. The bell-tower after restauration.
Fig. 7. Content of the exhibition organised inside the bell-tower.
Fig. 8. Images from the ground floor of the monument (1, 2).
Fig. 9. Images from the first floor (1, 2).
Fig. 10. Images from the second floor (1) and from the third floor (2).
Fig. 11. Horologe from 1888 (1); official opening of the exhibition in 2014 (2).
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Fig. 1. Curtea Domnească Piatra-Neamț – plan de situație
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Fig. 2. Biserica „Sfântul Ioan Domnesc” și turnul-clopotniță
după o planșă de Gh. Asachi de la 1847 (1);
zona Curții Domnești după planul orașului de la 1876 (2)
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Fig. 3. Turnul-clopotniță și clădirea adosată, înainte de 1890
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Fig. 4. Turnul-clopotniță la 1900
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Fig. 5. Turnul-clopotniță în timpul lucrărilor de restaurare din 2011

https://biblioteca-digitala.ro

343

344

S.C. Ceaușu

Fig. 6. Turnul-clopotniță după restaurare
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Fig. 7. Conținutul expoziției permanente din turnul-clopotniță
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Fig. 8. Imagini de la parterul monumentului (1, 2)
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Fig. 9. Imagini de la al doilea nivel (1, 2)
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Fig. 10. Imagini de la al treilea nivel (1) și de la al patrulea nivel (2)
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Fig. 11. Orologiul din 1888 (1); vizita Î.P.S. Teofan în 2014 (2)
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MEDICI ROMAŞCANI
ŞI BIBLIOTECILE LOR PARTICULARE.
ASPIRAŢII ŞI ORIZONT CULTURAL
LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XIX
ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
Iulia Butnariu,
Relu Butnariu
Cuvinte-cheie: medici romaşcani, dr. Alexandru Vasiliu, dr. Mihail Burada,
biblioteci particulare, Societatea Culturală „Miron Costin”.

În societatea românească modernă intelectualitatea a avut rolul de a
conceptualiza şi a da impulsul necesar transformărilor, reaşezării sale pe baze noi.
Orizontul de cunoaştere şi de aşteptare al acestei categorii nu a fost liniar, nici
omogen, depinzând de mediul de formare, de locul în care s-au stabilit şi activat,
după cum au variat şi modalităţile şi gradul de implicare în societate. Tocmai de
aceea considerăm că subiectul acestui studiu suscită destul interes. Perioada la care
ne raportăm, ultimele decenii ale secolului al XIX-lea şi primele două decenii ale
secolului XX, este aceea în care provincia, în cazul nostru Romanul, beneficiază de
activitatea unor personalităţi care s-au implicat în viaţa socială, culturală şi politică,
găsindu-şi relevanţa în comunitatea în care au trăit, ajutând la creşterea ei,
contribuind la schimbarea mentalităţilor, creşterea nivelului de educaţie şi instrucţie,
chiar în privinţa nivelului de trai al altor categorii sociale. Urmărind viaţa şi
activitatea medicilor care au activat în Roman în această perioadă se pot distinge, cu
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uşurinţă, câteva figuri reprezentative, care au avut o influenţă directă în epocă, dar şi
efecte în posteritate. Aceste personalităţi se încadrează în cunoscuta definiţie a lui
Jean Paul Sartre asupra intelectualului, considerat drept acela care nu doar că ajunge
la o anumită pregătire de nivel superior, care are preocupări intelectuale, ci se şi
implică în viaţa publică, în viaţa Cetăţii1. De altfel, influenţa franceză era încă
puternică la sfârşitul secolului al XIX-lea, oferind modele şi un mediu specific de
formare2. În cazul studiului nostru, amintim de specializarea în Franţa a unor medici
care au profesat la Roman, precum Mihail Burada sau Alexandru Vasiliu.
Despre contextul local şi mediul în care s-au format intelectualii
Romanului, ca şi despre activitatea unora dintre ei există studii3 care să refacă
un traseu aproape complet. Mai puţin cunoscute, datorită în principal lipsei
surselor la care specialistul poate apela, sunt informaţiile asupra bibliotecilor lor
particulare. Aceste biblioteci, ţinând de spaţiul privat, sunt un subiect
deopotrivă interesant şi sensibil, dificil de studiat în modul în care s-au
structurat, însă revelatoare pentru preocupările posesorilor lor.
Se pot da câteva exemple, iar acestea sunt cu atât mai importante pentru
înţelegerea preocupărilor intelectualilor din provincie. Ne-am oprit într-o primă
parte a studiului nostru asupra dr. Alexandru Vasiliu şi dr. Mihail Burada.
Pentru cei doi medici menţionaţi anterior se poate face o analiză, pe baza
cărţilor păstrate în bibliotecile lor particulare sau după liste cuprinzând
inventarul acestora. Cazurile sunt interesante şi prin destinul diferit al
patrimoniului de carte adunat într-o viaţă4.
*
Primul exemplu urmărit în studiul nostru este dr. Alexandu Vasiliu (18591913). Acesta s-a remarcat atât prin activitatea sa profesională (a activat ca medic
la Spitalul Precista Mare, medic de plasă în judeţul Roman şi mai apoi medic
primar al judeţului), cât şi prin implicarea sa în viaţa publică a oraşului. Membru
al unei elite profesionale, având o pregătire solidă de specialitate, făcută în ţară şi
J.-P. Sartre, Plaidoyer pour les intellectuels, Editura Gallimard, Paris, 1972, p. 12.
I. Bulei, Românii în secolele XIX-XX. Europenizarea, Editura Litera, Bucureşti, 2011, p. 31.
3
I. Butnariu, Din trecutul vieţii medicale romaşcane. Viaţa şi activitatea doctorului
Alexandru Vasiliu, în Carpica, XXXIX, 2010, p. 280-297; Idem, Doctorul Mihail
Burada. Mărturii documentare din colecţiile Muzeului de Istorie Roman, în
MemAntiq, XXVIII, 2012, p. 355-380; Din istoria oraşului Roman (1392-1992),
Societatea Culturală „Roman – 600”, Roman, 1992, p. 299-355, E. Cozărescu, O.
Clocotici, Istoricul Spitalului Municipal „Precista Mare” din Roman până la
bicentenar (1998); parţial şi al vieţii medico-farmaceutice romaşcane, Editura Ştiinţă
şi Tehnică, Roman, 2001, p. 18-25.
4
Colecţia de iatroistorie din patrimonial MIR, fond Epifanie Cozărescu, vezi I.
Butnariu, R. Butnariu, Donaţia Societăţii de Istorie a Medicinei şi Farmaciei din
Roman, în MemAntiq, XXVII, 2011, p. 505-519.
1
2

https://biblioteca-digitala.ro

Medici romașcani și bibliotecile lor particulare

353

în străinătate, bun cunoscător al realităţilor româneşti şi interesat în special de
ridicarea nivelului de igienă, de educaţie şi instrucţie al concetăţenilor săi,
Alexandru Vasiliu a adunat în biblioteca sa particulară un număr impresionant de
lucrări ale unor autori români şi străini, o bună parte dintre ele, aşa cum era şi
firesc, fiind lucrări de specialitate din domeniul medical.
Conţinutul bibliotecii dr. Alexandru Vasiliu poate fi cunoscut datorită
inventarierii sale, în două liste distincte, redactate la o distanţă în timp de
aproximativ trei decenii.
S-a păstrat în arhiva personală a doctorului Epifanie Cozărescu5 o listă
cuprinzând inventarul bibliotecii dr. Alexandru Vasiliu. Această listă conţine 350
de titluri de cărţi şi reviste şi este redactată chiar de către deținător, pe 10 pagini (5
file), scrise cu cerneală neagră. Nu se poate şti cu precizie data la care a fost
realizată această inventariere, oricum înainte de anul 1913. Această listă-inventar
a fost recuperată de către profesorul romaşcan N. Gr. Steţcu şi ulterior a fost dată
de acesta doctorului Cozărescu, conform însemnării de pe pagina 1 a dosarului.
A doua listă priveşte cărţile din biblioteca personală care au făcut obiectul
donaţiei către Societatea Culturală Miron Costin. Se vede că a fost redactată de
o altă persoană, mai puţin familiarizată cu numele autorilor şi titlurile lucrărilor
de specialitate, cel mai probabil soţia doctorului. Lista este structurată în două
părţi: prima cuprinde 113 titluri din literatura de specialitate medicală şi a doua
conţine 53 titluri cărţi diverse. Ca o excepţie, între cărţile menţionate în această
a doua listă de inventar regăsim două volume apărute după anul 1913, anul de
deces al dr. Vasiliu6. Toate celelalte cărţi din această bibliotecă particulară sunt
adunate de însuşi deținătorul ei.
O bună parte a bibliotecii personale a dr. Alexandru Vasiliu a fost donată,
de către soţia acestuia, Societăţii Culturale Miron Costin, entitate ce a funcţionat
în Roman începând cu anul 1907. Această donaţie a fost făcută mult timp după
decesul doctorului, cel mai probabil în anul 1931. În absenţa actului de donaţie
propriu-zis se poate estima data acestei donaţii, în funcţie de mărturiile păstrate.
Este cazul a două documente care au rezistat trecerii timpului, respectiv două
adrese oficiale întocmite de conducerea Societăţii Culturale Miron Costin către
donatoarea Olga Vasiliu.

Colecţia de iatroistorie din patrimoniul MIR, fond Epifanie Cozarescu şi arhiva
personală a dr. E. Cozărescu păstrează, între alte mărturii asupra trecutului vieţii
medicale din zona Romanului, dosare relative la activitatea dr. Alexandru Vasiliu,
vezi şi R. Butnariu (coord.), O viaţă în slujba semenilor: Doctorul Epifanie
Cozărescu, Editura Muşatinia, Roman, 2011, p. 85, 86.
6
O. Josué, La semiologie cardiaque actuelle, Editura Ballière, Paris, 1914; A. BădăreuTomşa, De la délégation imparfaite (teză de doctorat), Paris, 1914.
5
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În prima adresă, cu nr. 192 din 31 mai 1931, în numele Comitetului de
conducere al Societăţii, preşedintele de atunci, Episcopul Lucian Triteanul şi
directorul bibliotecii Nicolae Popovici-Podaşcă, îi adresau „cele mai alese şi
cele mai recunoscătoare mulţumiri”, asigurând-o pe Olga Vasiliu că „felul cum
va fi păstrată şi chipul cum va fi utilizată biblioteca donată va corespunde
întocmai dorinţii D-Voastre şi va fi la înălţimea memoriei celui în amintirea
căruia s-a făcut această donaţiune”.
Prin a doua adresă, cu nr. 325 din 1 iunie 1932, aceiaşi reprezentanţi ai
conducerii îi anunţau Olgăi Vasiliu numirea sa drept membră de onoare a
Societăţii, în urma donaţiei făcute, „modestă distincţiune ca un sincer şi devotat
omagiu din partea membrilor Societăţii, pentru solicitudinea şi interesul ce
purtaţi instituţiei noastre culturale”.
Olga Vasiliu a făcut nu doar un gest frumos în amintirea soţului său, ci a
căutat să dea utilitate volumelor adunate de acesta, punându-le la dispoziţia celor
interesaţi, prin intermediul unei societăţi culturale din urbe. Făcând o paralelă cu
înfiinţarea primei biblioteci publice din Roman, datorate unei alte personalităţi ce
a depăşit limitele oraşului de provincie – George Radu Melidon –, putem vorbi
despre strădaniile unor intelectuali de a valorifica bibliotecile lor particulare spre
folosul obştesc, spre ridicarea standardelor cultural-educative şi chiar de un
fenomen de emulaţie. George Radu Melidon, pensionat în 1881 şi întors în
Roman, donase municipalităţii locale, în aprilie 1885, un număr de 216 cărţi, spre
a fi puse „la dispoziţia oricărui amator spre cetire şi cercetare”. În Actul de
donaţie din data de 2 aprilie 1885 se menționa:
Domnule Primar,
Considerând că Romanul posedă de mai mulţi ani, mai multe şcoli primare
şi secundare publice şi private, care au trebuit să producă măcar cetitori cu
dorinţă de a-şi spori cunoştinţele şi a-şi satisface curiozitatea prin lectură.
Am onoarea a oferi în dar Comunei mele natale Roman două sute
şasesprezece volume, cărţi legate şi relativ la ştiinţă, litere şi istorie naţională
dupre alăturatul inventar, ca un prinos cetăţenesc din singura avere ce am (...).
Înfiinţarea bibliotecii a fost hotărâtă în şedinţa din 11 aprilie 1885 a
Consiliului comunal, în cadrul căreia primarul de atunci al Romanului, dr.
Pandele Grigorescu, a propus „(…) a se admite înfiinţarea unei biblioteci
publice în comuna Roman”, subliniind în acelaşi timp rolul de deschizător de
drum ce îi revenea lui George Radu Melidon”7.
Iniţiativele venite din partea unor intelectuali ai locului arată interesul şi
adecvarea la o dimensiune specifică, educaţională şi culturală, a Romanului,
reuşind să răspundă unei necesităţi a oraşului, oferindu-i o nouă deschidere.
7
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Astfel, îi vedem plasaţi pe aceeaşi direcţie cu alte personalităţi ale vremii.
Medicul Constantin Esarcu se pronunţase, într-un discurs din anul 1886, asupra
rolului unor societăţi cu scop cultural în dezvoltarea spirituală a societăţii:
„Când într-o ţară se află oameni, la oarecare depărtare de zgomotul luptelor
absorbitoare ale zilei, care pot avea timpul să cugete şi să mediteze într-o sferă
mai senină, [atunci] ei văd mai limpede adevăratele trebuinţe ale societăţii şi ale
Statului”8. Cu toate că era deosebit de activ, dr. Alexandru Vasiliu aprecia
ritmul de viaţă şi de muncă oferit de oraşul de provincie, răgazul necesar pentru
reflecţie. Îşi exprima convingerea, prin contrast, privind dinamica Parisului:
„Pot zice că civilizaţia asta nu constă în dezvoltarea armonică a tuturor
facultăţilor intelectuale, afective şi instructive, ci mai mult în pervertirea lor în o
muncă excesivă, analoagă cu munca silnică pe viaţă”9.
Analizând conţinutul bibliotecii dr. Alexandru Vasiliu, vedem că partea
cea mai însemnată revine tomurilor de medicină, editate în ţară sau în
străinătate. Fără a recurge la o analiză cantitativă amănunţită asupra cărţilor din
biblioteca sa personală, putem afirma că cele mai multe proveneau din Franţa,
unde dr. Alexandru Vasiliu a urmat un stagiu de pregătire între anii 1903-1904.
Un fapt demn de consemnat este procurarea acestor cărţi la scurt timp după
apariţia lor, ceea ce demonstrează că se raporta în permanenţă la noutăţile din
domeniu. Spre exemplificare, iată câteva dintre cărţile din biblioteca dr.
Alexandru Vasiliu, aşa cum au fost ele consemnate în lista de inventar:
– E. Bouchut, Nouveaux éléments de Pathologie générale et de Sémiologie, 1
vol., 1857 (de fapt, cartea este apărută în anul 1852 – n.n.);
– J. Briand, Manuel complet de médecine légale, 1 vol., 1863;
– Dr. Fl. Robertet, Essai sur lʼencéphalite, 1 vol., 1865;
– Dr. J.A. Fort, Pathologie et clinique chirurgicales, 2 vol., 1873;
– A. Fort (Joseph Auguste Aristide Fort – n.n.), Anatomie descriptive et
dissection, tom II, par. I şi vol. III, 2 vol., 1875;
– H. Beaunis, Nouveaux elements de physiologie humaine, 1 vol., 1876;
– Dr. Poincaré, Le systeme nerveux peripherique et central. Leçons de
physiologie, 3 vol., 1876-1877;
– A. Laveran, J. Teissier, Nouveaux éléments de pathologie et de clinique
médicale, vol. I, 1883;
– prof. Paul Lefort, Aide-mémoire dʼhygiène et de médecine legale, 1 vol., 1889;

8

9

C. Esarcu, Discursul pronunţat cu ocazia punerii pietrei fundamentale a palatului
Ateneului, 26 octombrie 1886, în O. Buda (coord.), Despre regenerarea şi ...
degenerarea unei naţiuni (Discursuri inaugurale medicale în vremea lui Carol I,
1872-1912), Tritonic Publishing, Bucureşti, 2009, p. 87.
Scrisoare din 18 / 31 martie 1904, dr. Alexadru Vasiliu către soţia sa, în Colecţia de
iatroistorie din patrimoniul MIR, fond Epifanie Cozărescu.
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– Dr. A. Descroizilles, Traité élémentaire de Pathologie et de clinique
infantiles, vol. I, II, 2 vol., 1890;
– Dr. Dujardin-Beaumetz, Traitement de(s) maladies de lʼestomac, 1 vol., 1891;
– G. Dieulafoy (Paul Georges Dieulafoy – n.n.), Manuel de pathologie interne,
3 vol., 1896;
– Dr. G. Thibierge, Therapeutique des maladies de la peau, 2 vol. 1895;
– Dr. Gerard Encausse, Du traitement externe et psychique des maladies
nerveuses, 1 vol., 1897;
– Dr. Ch. Vibert, Précis de toxicologie clinique et médico-légale, 1 vol., 1900;
– Dr. Ch. Vibert, Précis de médecine legale, 1 vol. 1903;
– Dr. E. Lancereaux, Traité de la goutte, 1 vol., 1910.
Pare plauzibil ca multe dintre cărţile adunate de dr. Alexandru Vasiliu să
fi fost achiziţionate direct din Franţa, căci în lista-inventar a bibliotecii sale sunt
menţionaţi autori străini traduşi în limba franceză. Justificată ar fi prezenţa
acestor volume şi prin buna cunoaştere a limbii franceze, pe care medicul
romaşcan o prefera atunci când trebuia să consulte lucrări de specialitate
medicală. Iată câteva exemple în acest sens:
– C. Sperino (trad. A. Tresal), La syphilisation étudiée comme méthode curative
et comme moyen prophylactique des maladies vénériennes, 1 vol., 1855;
– W. Hammond (trad. Dr. Labadies-Lagrave), Traité des maladies du systeme
nerveux, 1 vol., 1879;
– Dr. Ed. Henoch (trad. Dr. Hendrix), Leçons clinique(s) sur les maladies des
enfants, 1 vol., 1885;
– Dr. A. Strumpell (trad. Dr. J. Schramme), Traite de pathologie speciale et de
therapeutique des maladies internes, 2 vol., 1891;
– Dr. R. Von Krafft-Ebing (trad. Dr. Emile Laurent), Traité clinique de
psychiatrie, 1 vol., 1897;
– Dr. Harald Hoffding (trad. Leon Poitevin), Esquisse dʼune Psychologie
fondée sur lʼexpérience, 1 vol., 1909.
Lista de inventar a bibliotecii dr. Alexandru Vasiliu conţine şi două
lucrări în limba italiană:
– Giuseppe Saverio Poli, Elementi di fisica sperimentale, 1 vol., 1817;
– Giacomo Nani, Trattato teorico-pratico sur magnetismo animale, 1 vol., 1850.
În biblioteca reputatului medic regăsim şi 17 volume în limba germană,
din ediţia a IV-a a lucrării enciclopedice: Meyers, Conversations lexikon. Eine
encyklopädie des allgemeinen, Wissens, 1890.
Dintre autorii români ai cărţilor de medicină amintim:
– Arhimandrit Dionisie Tesaleanul, Medicina practică, 1 vol., 1849 (Encolpiul
doctorilor sau medicina practică – n.n.);
– Dr. Vlădescu, Conjunctivita purulentă, 1 vol., 1875;
– I. Augustin, Infecţiunea tifică – teza de doctorat în medicină, 1 vol. leg., 1883;
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– Dr. N. Manolescu, Studiu asupra miopiei, 1 vol., 1883;
– Dr. Z. Petrescu, Elemente de terapeutică şi materie medicală, vol. I, p. I şi II,
vol. II şi III, 4 vol., 1884;
– Dr. A. Boicescu, Centrii nervoşi, 1 vol. 1887;
– Dr. I. Felix, Tractat de higienă publică şi de poliţie sanitară, p. II, 1 vol., 1889;
– Dr. A. Vianu, Curs de medicină legală, 1 vol., 1891;
– Dr. I. Kiriac, Curs clinic de patologie chirurgicală, 2 vol., 1892;
– Dr. Toma Hepites, Manual teoretic şi practic pentru studiul moaşelor, 1 vol., 1896;
– Dr. C. Parhon, Studii asupra boalelor mentale şi nervoase în România, 1 vol., 1910;
– Dr. G.Z. Petrescu, Studiu asupra cauzelor lăţirii şi stării actuale a sifilisului
în România, 1 vol., 1910.
Se adaugă cărţi de literatură, poezie, lucrări de istorie, religie, filosofie etc.:
– Theodor Codrescu, Presa franceză în Principatele Unite, 1 vol. 1856;
– Mihail Kogălniceanu, Cronicele României sau letopiseţele Moldaviei şi
Valahiei, 2 vol., 1872, 1874;
– Const. Negruzzi, Poesii, 1 vol., 1873;
– L. Şăineanu, Dicţionar germano-român, 1 vol., 1887;
– M. Eminescu, Poesii postume, 1 vol.,1902;
– Nicolae Filimon, Ciocoii vechiu şi noi, 1 vol., 1902;
– Dr. P. Petrescu, Curs elementar de agricultură, 1 vol.,1906;
– George Coşbuc, Fire de tort, 1 vol.;
– A. Donici, Fabule, 1 vol.
– L. Şăineanu, Dicţionar universal (al limbii române), 1 vol.
O serie de cărţi priveau domenii aflate la graniţa ştiinţei, legate de
ocultism, magnetism, spiritism, preocupări în vogă prin anumite cercuri
intelectuale din epocă. Se pare că acestea din urmă i-au stârnit un interes aparte,
căci de la dr. Alexandru Vasiliu s-a păstrat un manuscris, de 30 de pagini,
purtând titlul Despre Ştiinţele oculte, aceasta fiind tema unei conferinţe
susţinute de el în cadrul Societăţii Culturale Miron Costin, în anul 1907. Se
adaugă în manuscris şi alte diverse însemnări ale sale: Despre suflet şi materie,
trei schiţe cu titlul Despre apă şi o lucrare Despre pelagră.
Curiozitatea şi interesul doctorului romaşcan către aceste domenii se
încadrează, de altfel, în spiritul vremii. Câţiva din autorii cunoscuţi care se
regăsesc în biblioteca lui Alexandru Vasiliu, prin intermediul uneia sau mai multe
lucrări, sunt: Allan Kardek, (LʼÉvangile selon le spiritisne, Le livre des esprits, La
Genese), Papus (Le Diable et lʼoccultisme, La science des mages, La Kaballa),
Mesmer (Magnétisme animal. Mémoires et aphorisms), Dr. Paul Gibier (Le
spiritisme), Dr. Cullere (Magnétisme et hypnotisme), Philip Davis (Le spiritisme).
Tot din inventarul bibliotecii dr. Alexandru Vasiliu menţionăm
Constituţiunea Marelui Orient al României, din 1879. Un Almanach de Gotha,
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din 1902 stă alături de lucrarea Prof. Nicolai Pavlovici – Apologetica creştină –
curs de teologie fundamentală, din 1897 şi o Psaltire, din 1850.
Cărţi precum Marie-Léon Vial, Le juif roi. Comment le détroner; Daniel
Kimon, La guerre antijuive, 1898 sau Édouard Drumont, Les jouifs contre la
France, 1899, aflate în biblioteca reputatului medic îl arată pe acesta atent la
problematica antievreiască, în epoca afacerii Dreyfuss. De altfel şi în societatea
românească chestiunea evreiască îşi păstra actualitatea.
Se observă o diferenţă de 184 volume între prima listă de inventar,
redactată de însuși dr. Alexandru Vasiliu şi cea de-a doua, cea care face obiectul
donaţiei. Lipsesc atât cărţi, cât şi reviste de specialitate, cum ar fi Spitalul,
Apărătorul sănătăţei, La Semaine médicale. În privinţa acestor cărţi şi reviste,
care nu se regăsesc în lista donaţiei, nu se poate afirma cu certitudine că au fost
păstrate de soţia sa, nici că au fost recuperate în colecţia Societăţii de Istorie a
Medicinei şi Farmaciei din Roman, prin strădaniile fondatorului acesteia, dr.
Epifanie Cozărescu, putând proveni din bibliotecile altor medici din oraş. Într-o
însemnare dactilografiată a acestuia, ce însoţeşte dosarul cu inventarul cărţilor
donate Societăţii Culturale Miron Costin, se preciza că „o bună parte din aceste
cărţi au fost recuperate (ca prin minune) de subsemnatul şi depuse în Biblioteca
Muzeului Medico – istoric al spitalului”. Identificarea cu precizie a acestor
exemplare este condiţionată de prezenţa unei semnături sau parafe. În absenţa
vreunui semn asupra apartenenţei lor la biblioteca personală a dr. Alexandru
Vasiliu, nu putem confirma veridicitatea afirmaţiei dr. Epifanie Cozărescu. Spre
exemplu, menționăm cazul acelui Dictionnaire grec-français, din 1817, aflat
printre cărţile muzeului medico-istoric romaşcan, ce nu conţine însă nici un
indiciu asupra fostului posesor.
Dintre lucrările de specialitate publicate de dr. Alexandru Vasiliu în
prezent se mai păstrează10:
– Despre emoragia cerebrală, Tipografia Curţii Regale, Bucureşti, 1886,
(purtând dedicaţia autorului pe pagina de titlu – n.n.);
– Cauzele întinderei pelagrei în România şi mijloacele de combatere, Tip.
Leon Friedmann, Roman, 1907 (recuperată din biblioteca doctorului Franz
Dămătârcă, după cum indică parafa aplicată pe coperta I – n.n.).
Listele de inventar ale bibliotecii dr. Alexandru Vasiliu nu cuprind însă
lucrările al căror autor a fost. Putem aprecia această lacună drept un semn de
modestie. Acesta a publicat şi o serie de 3 articole în revista Spitalul din
București, în anul 1897, sub titlul Un secol de la fundarea Spitalului Precista
Mare din Roman. Primele preocupări de recuperare a trecutului vieţii medicale
10
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Epifanie Cozarescu, vezi şi I. Butnariu, Din trecutul vieţii medicale romaşcane., în
loc. cit., p. 294, 295.
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din Roman i se datorează așadar, el fiind astfel precursor al dr. Epifanie
Cozărescu în studiile de iatroistorie. De altfel, de la soţia sa, Olga Vasiliu, a
recuperat dr. Epifanie Cozărescu însemnări, fotografii, documente şi obiecte,
formând un embrion al colecţiei de istorie a medicinei şi farmaciei din Roman.
Se vede că preocupările dr. Alexandru Vasiliu au acoperit mai mult decât
activitatea de strictă specialitate. Prin conferinţele publice, în cadrul Societăţii
Culturale Miron Costin, a contribuit la deşteptarea conştiinţelor. A fost un
model în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională şi bun cunoscător al
realităţilor din societatea românească, dispus să contribuie la reaşezarea
acesteia, spre a recupera distanţa faţă de occidentul european.
*
Despre dr. Mihail Burada (1842-1918), medic primar la Spitalul Precista
Mare din Roman, putem spune, fără urmă de îndoială, că avea o largă
deschidere culturală. Descindea dintr-o familie cu un nivel superior de educaţie,
iar pregătirea sa atât în domeniul medical, cât şi în cel muzical, îl plasau printre
membrii aceleiaşi elite, restrânsă numeric în oraşul de provincie, dar cu atât mai
importantă prin misiunea care îi revenea. Preocupările acestuia converg către
cele ale dr. Alexandu Vasiliu, vizibil mai ales în ceea ce priveşte activitatea
desfăşurată în cadrul Societăţii Culturale Miron Costin din Roman.
Privind atât profesia de medic, cât şi activitatea didactică, ambele bucurânduse de recunoaştere în urbe, dar şi postura de senator de Roman, nu e un fapt
surprinzător că dr. Mihail Burada a fost ales preşedinte al Societăţii Culturale Miron
Costin, de la data înfiinţării acesteia. Calităţile personale şi prestigiul de care se
bucura atrăgeau atenţia şi un potenţial public pentru tânăra societate culturală.
Preocupările acestei entități nu se adresau doar elitei din urbe, ci se
orientau către un public divers, prin seratele muzicale, ciclurile de conferinţe
săptămânale organizate, temele şi personalităţile pe care le aduceau în faţa
amatorilor de cultură. Dr. Mihail Burada însuşi, autor al unor piese muzicale 11,
pianist, a avut o contribuţie importantă la constituirea nucleului care a dat
naştere ulterior Societăţii Culturale Miron Costin.
Prin exemple şi eforturi personale, coagulate în jurul unei societăţi
culturale, intelectualitatea din provincie căuta un drum propice pentru
stimularea interesului unor categorii diverse (ca vârstă, pregătire etc.) de
populaţie către instrucţia superioară. Momentul apariţiei acestei societăţi nu a
fost întâmplător. Un factor favorizant era dinamica elitei, strânsă în grupuri cu
preocupări şi afinităţi comune, În jurul acesteia gravitau alte categorii, în
creştere numerică, consecinţă a generalizării accesului la învăţământ şi a unei
creşteri a potenţialului economic din zonă. În epocă nu au lipsit vocile critice,
cum este cazul prof. Nicolae Apostol, cel care condamna, în presa locală,

11
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https://biblioteca-digitala.ro

360

I. Butnariu, R. Butnariu

preferinţele de lectură ale publicului romaşcan, aplecarea lui spre distracţii
facile, mai puţin spre „cetitul serios”12. Practica profesională, un anumit
potenţial material, capacitatea intelectuală şi preocupările elitei trebuiau să dea
un exemplu de urmat, orientarea către o calitate superioară. Odată direcţiile
stabilite, reglarea societăţii avea calea deschisă.
Asumarea unui rol atât de ambiţios pornea din convingere. Cu un statut
profesional bine întemeiat, întrând în contact direct cu problemele sociale, nu
doar cu cele de sănătate ale romaşcanilor, dr. Mihail Burada a găsit în domeniul
cultural şi artistic un mijloc de intervenţie. Nu trebuie omise aici nici
preocupările filantropice ale Societăţii Culturale Miron Costin, puse în valoare
mai ales în timpul Primului Război Mondial.
În încercarea de a pătrunde în intimitatea vieţii private a dr. Mihail
Burada, pentru a găsi resorturile motivaţionale ale implicării sale, căutând
informaţii despre biblioteca sa particulară, constatăm că nu s-au păstrat decât
câteva date sumare şi conjuncturale. După moartea reputatului medic, soţia sa ia vândut biblioteca unui anticar din Roman, fără a se cunoaşte data înstrăinării,
nici numele respectivului cumpărător13. Ion Christea Ştefănescu,
vicepreşedintele Societăţii Culturale Miron Costin ar fi cumpărat câteva cărţi
pentru biblioteca societăţii. O altă carte recuperată ar fi fost o Psaltire, din
secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea, despre care anticarul afirma că ar fi
aparţinut iniţial vornicului Burada, tatăl doctorului. Aceasta a fost ulterior
donată Bibliotecii Episcopiei Romanului.
A fost recuperat dintre partiturile al căror autor era dr. Mihail Burada şi
un exemplar al lucrării sale de doctorat. Acestea se regăsesc în colecţia de
iatroistorie a Muzeului de Istorie Roman14.
*
Similitudinile dintre cei doi medici prezentaţi mai sus pot fi găsite în
nivelul de pregătire, perioada în care au activat, preferinţa pentru practicarea
medicinii în oraşul de provincie, implicarea culturală, liantul fiind Societatea
Culturală Miron Costin. De la sfera vieţii private până la sprijinirea
manifestărilor desfăşurate în spaţiul public, activitatea acestor intelectuali ai
Romanului a fost concentrată pe valorificarea propriilor energii creatoare. În
acelaşi timp, au căutat căi şi mijloace prin care să contribuie la extinderea
orizontului cultural al concetăţenilor lor, devenind modele pentru atitudini şi
acţiune în societatea modernă.

În ziarul local Actualitatea, nr. 4 din 2 decembrie 1912, p. 1.
Într-un Dosar cu notiţe şi însemnări ale dr. E. Cozărescu despre Mihail Burada (în
Colecţia de iatroistorie din patrimoniul MIR, fond Epifanie Cozarescu) se consemna
înstrăinarea bibliotecii particulare a dr. Mihail Burada.
14
I. Butnariu, R. Butnariu, op. cit., în loc. cit., p. 511.
12
13
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MEDECINS DE ROMAN ET LEURS BIBLIOTHEQUES PRIVEES.
ASPIRATIONS ET HORIZON CULTUREL
A LA FIN DU XIXEME SIECLE ET AU DEBUT DU XXEME SIECLE
Résumé
Mots clé: médecins de Roman, dr. Alexandru Vasiliu, dr. Mihail Burada,
bibliothèques privées, Société Culturelle „Miron Costin”.
La période dans laquelle cette étude se rapporte, les dernières décennies
du XIX-ème siècle et les deux premières décennies du XX-ème siècle, est celle
où les villes de province, dans notre cas la ville de Roman, bénéficient du travail
des personnalités qui se sont impliquées dans la vie sociale, culturelle et
politique se faisant remarquer dans la communauté où elles ont vécu en aidant à
sa croissance, contribuant ainsi au changement des mentalités, a augmenter le
niveau d’éducation.
Suivant de près la vie et l’activité des médecins qui ont travaillé à Roman
le long de cette période, on peut distinguer, facilement, quelques figures
représentatives qui ont eu une influence appliquée en époque, mais aussi, des
effets qui se prolongent dans la postérité: dr. Alexandru Vasiliu et dr. Mihail
Burada. On peut remarquer, en étudiant leurs bibliothèques privées, leurs
préoccupations spécifiques et l’horizon de connaissance, tout en contribuant à
l’élucidation des modalités et leur degré d’implication dans la société.

LEGENDES DES ILLUSTRATIONS
Fig. 1. Note no. 192 du 31 mai 1931, émise par le Conseil dirigeant de la Société
Culturelle Miron Costin de Roman, adressée á Mme Olga Vasiliu.
Fig. 2. Note no. 325 du 1 juin 1932, émise par le Conseil dirigeant de la Société
Culturelle Miron Costin de Roman, adressée á Mme Olga Vasiliu.
Fig. 3.1 - 3.10. Liste de lʼinventaire de la bibliothèque personnelle, élaboré par
dr. Alexandru Vasiliu.
Fig. 4. Manuscrit écrit par dr. Alexandru Vasiliu, De sciences occultes, p. 1.
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Fig. 1. Adresa nr. 192 din 31 mai 1931, emisă de Comitetului de conducere
al Societăţii Culturale Miron Costin din Roman către Olga Vasiliu
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Fig. 2. Adresa nr. 325 din 1 iunie 1932, emisă de Comitetului de conducere
al Societăţii Culturale Miron Costin din Roman către Olga Vasiliu
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Fig. 3.1. Lista de inventar a bibliotecii personale
întocmită de dr. Alexandru Vasiliu – f. 1
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Fig. 3.2. Lista de inventar a bibliotecii personale
întocmită de dr. Alexandru Vasiliu – f. 2
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Fig. 3.3. Lista de inventar a bibliotecii personale
întocmită de dr. Alexandru Vasiliu – f. 3
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Fig. 3.4. Lista de inventar a bibliotecii personale
întocmită de dr. Alexandru Vasiliu – f. 4
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Fig. 3.5. Lista de inventar a bibliotecii personale
întocmită de dr. Alexandru Vasiliu – f. 5
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Fig. 3.6. Lista de inventar a bibliotecii personale
întocmită de dr. Alexandru Vasiliu – f. 6
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Fig. 3.7. Lista de inventar a bibliotecii personale
întocmită de dr. Alexandru Vasiliu – f. 7
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Fig. 3.8. Lista de inventar a bibliotecii personale
întocmită de dr. Alexandru Vasiliu – f. 8
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Fig. 3.9. Lista de inventar a bibliotecii personale
întocmită de dr. Alexandru Vasiliu – f. 9
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Fig. 3.10. Lista de inventar a bibliotecii personale
întocmită de dr. Alexandru Vasiliu – f. 10
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Fig. 4. Manuscris al dr. Alexandru Vasiliu, Despre ştiinţele oculte, p. 1
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE SUPRAFAŢĂ
ÎN ZONA ROMANULUI
(VALEA URSULUI – CHILII)
George Dan Hânceanu,
Dan Spătariu
Cuvinte-cheie: Valea Ursului, Chilii, Pârâul Glodeni, situri arheologice,
eneolitic, antichitate, evul mediu, cruce-encolpion.
Introducere
O etapă necesară în vederea cunoaşterii şi cercetării unui sit arheologic
este reprezentată de periegheze, cu ajutorul cărora identificăm pe teren aşezări,
necropole sau vestigii izolate, importante pentru formarea unei imagini de
ansamblu a locuirii actualului teritoriu al judeţului Neamţ, din cele mai vechi
timpuri şi până în prezent.
În anul 2011 am dorit să continuăm seria cercetărilor de suprafaţă începută
anterior1, atât în zona bazinului hidrografic al Pârâului Glodeni, cât şi în afara
acestuia. În acest scop, ne-am îndreptat atenţia spre zona comunelor Valea
Ursului şi Icuşeşti, ultima pentru a verifica un promontoriu de terasă, de pe partea
stângă, la intrarea în Icuşeşti dinspre Chilii. Din păcate, în locaţia amintită nu am
descoperit urme arheologice, deşi zona este prielnică locuirii. Cât priveşte
teritoriul comunei Valea Ursului am identificat noi situri atât în aria bazinului
hidrografic al Bârladului, cât şi în cea a Siretului.
1

G.D. Hânceanu, Aşezări dacice descoperite în judeţul Neamţ, prin periegheze
arheologice, în Suceava, XXXVII, 2010, p. 99-132; Idem, Cercetări de suprafaţă pe
teritoriul judeţului Neamţ (I), în RevArh, SN, VIII, 1-2, 2012, p. 201-221.
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Descrierea siturilor şi obiectelor arheologice
Siturile descoperite sunt situate pe teritoriul localităţilor Valea Ursului şi
Chilii, oarecum la extreme, depărtate unele de altele şi în bazine hidrografice diferite.
I.

Valea Ursului - La intrarea în sat / Spre pădure
Pentru bazinul hidrografic al Bârladului putem semnala două aşezări
relativ apropiate. Acestea se află la ieşirea din pădure a drumului naţional Ion
Creangă - Valea Ursului, pe latura stângă, de-o parte şi de alta a drumului
adiacent ce porneşte spre satul Băneasa. Respectivul drum începe de la şoseaua
naţională şi are ca reper satul Băneasa la nord şi satul Giurgeni la sud. Pentru
delimitarea celor două stațiuni putem menţiona spre nord-est un releu de
telefonie mobilă, iar spre sud-vest colţul pădurii amintite. Terenul pe care s-au
identificat siturile arheologice este uşor înclinat, iar pe la jumătatea sa, pe
stânga, spre Băneasa, se află aşezarea dacilor liberi (pl. I/A.2), în timp ce
alături, uşor oblic, pe dreapta aceluiaşi drum, este o aşezare neo-eneolitică (pl.
I/A.1). Distanţa dintre situri este mică, de aproximativ 1 km.
A.
Aşezarea neo-eneolitică este semnalată prin prezența câtorva artefacte de
silex şi fragmente ceramice.
1. Artefacte de silex. Din cele cinci fragmente, unul singur are urme de
prelucrare (lustruire, faţetare), fiind utilizat ca lamă, în timp ce restul provin din
nuclee, în urma procesului de desprindere şi finisare a diverselor piese. Lama
are o formă neregulată şi este de culoare gri-cenuşie (pl. II/4), iar celelalte sunt
alungite şi de culoare gri-cenuşie sau neagră (pl. II/1-3, 5).
2. Artefacte de lut. Patru fragmente de vase, provenite de la un bol şi o
strachină (buze – pl. II/7, 8) şi două vase de provizii (buza groasă şi fragmentul
cu zona torţii – pl. II/6, 9). Pasta vaselor de provizii are un aspect grosier şi cu
multe impurităţi în compoziţie. Toate sunt de culoare cărămizie şi nu au
decoruri pictate.
Lipsa unor elemente concludente împiedică o încadrare culturală a sitului.
B.
Aşezarea dacilor liberi ne-a fost semnalată prin câteva fragmente
ceramice (majoritatea lucrate la roată).
a)
Ceramica modelată la mână
1. Vas borcan. Prezenţa acestuia este dovedită de un fragment de buză lucrat
dintr-o pastă grosieră, cu microprundişuri, de culoare neagră, fără decor (pl. III/1).
b)
Ceramica lucrată la roată
1. Căniţe. Trei fragmente de la două buze drepte şi de la un corp, ultimul
cu o nervură mediană, de culoare cenuşie şi cărămizie (pl. III/2-4).
2. Fructiere. Trei fragmente de buze plate, de culoare cenuşie şi
cărămizie (pl. III/5-7).
https://biblioteca-digitala.ro

Cercetări arheologice de suprafață în zona Romanului

377

3. Castron. Un fragment de buză, de tip colac, de culoare cenuşie (pl. III/8).
Pentru ambele aşezări materialul este comun și redus din punct de vedere
cantitativ, însumând 5 artefacte de silex (între care o lamă), 4 vase neolitice şi 8
vase ale dacilor liberi (unul lucrat la mână), aflate în stare fragmentară.
II.

Chilii
Cercetarea de suprafaţă întreprinsă în 2011 pe teritoriul acestei localităţi ne-a
permis să identificăm mai multe aşezări situate în puncte diferite, situate pe terasele
Pârâului Glodeni, afluent al Siretului. Cele şase aşezări aparţin eneoliticului (una),
perioadei dacice (una) şi evului mediu (patru). Din această scurtă menţionare, la
care adăugăm şi rezultatele din 2010 (cuptoarele medievale)2, se observă preferinţa
comunităţilor medievale pentru acest areal geografic.
Pornind de la criteriul cronologic, vom descrie siturile şi artefactele
identificate cu acest prilej.
II.1. Chilii - Glodeni / Spre CAP
Pe terasa stângă a Pârâului Glodeni, la circa 1 km sud de fostul CAP al
comunei Valea Ursului, pe un platou bine definit, ceva mai retras decât restul
siturilor, am identificat o întinsă aşezare eneolitică (pl. I/B.1), cu material variat,
răspândit pe o suprafaţă mare. Aşezarea ne-a fost semnalată încă de la poalele
platoului, de pe o suprafaţă arată adunând mai multe fragmente ceramice căzute
din situl aflat mai sus (fig. 1).
Din inventarul aşezării, aflat la suprafaţa solului, am adunat obiecte de
silex, piatră şi lut.
1. Obiecte de silex. Două lame, dintre care una cu urme de lustruire,
faţetată (inv. 44016), de culoare albicioasă (pl. IV/2), iar cealaltă de asemenea
lustruită, alungită, de culoare neagră (inv. 44017), care putea fi folosită ca
inserţie de seceră (pl. IV/1).
2. Obiecte de piatră. O râşniţă de formă alungită (inv. 44012), secţionată
pe jumătate şi şlefuită (pl. IV/4), împreună cu un frecător (inv. 44.013) cu urme
intense de şlefuire pe întreaga suprafață (pl. IV/3).
3. Obiecte de lut. Constau în statuete antropomorfe şi fragmente ceramice.
a)
Statuete antropomorfe. Două picioare fragmentare, nedecorate, de culoare
cărămizie (inv. 44014) şi roşie (inv. 44015). Unul dintre obiecte este subţire în
partea superioară, la contactul cu corpul idolului. Ambele sunt groase şi rotunjite
în zona inferioară, cu extremitățile rupte din vechime (pl. IV/5, 6).
b)
Vase. Fragmente de la mai multe tipuri de vase (străchini, castroane, vase
de provizii, vase-suport), unele dispunând de torţi groase cu carenă mică sau
mare, iar altele având găuri de reparaţii ori decoruri sub forma unor nervuri
2

Idem, Cercetări de suprafaţă…, în loc. cit., p. 204, 206-221.
https://biblioteca-digitala.ro

378

G.D. Hânceanu, D. Spătariu

vălurite (pl. V/1-4, 6-13; VI/1-13). De aspect, grosier, fragmentele au culoare
cărămizie şi sunt lipsite de pictură. Semnalăm cu acest prilej prezenţa unei torţi
fragmentare de lingură sau polonic (pl. V/5).
Aşezarea eneolitică se întinde pe o suprafaţă de peste 2 ha. Pe baza
inventarului său presupunem că ar putea fi încadrată în faza Cucuteni A.

II.2. Chilii - Glodeni / Alături de cuptoare
Alături de cuptoarele medievale de ars ceramică, descoperite în 2010, dar
pe malul drept al Pârâului Glodeni, am identificat o aşezare a dacilor liberi (fig.
2), întinsă pe o suprafaţă de circa 1 ha. Situl este situat pe o pantă, la
aproximativ 200 m vest de drumul sătesc, ce coboară pe lângă cimitir spre malul
pârâului amintit (pl. I/B.2).
De pe suprafaţa aşezării au fost recoltate fragmente ceramice dacice şi de
import, oase de animale şi chirpici.
a)
Ceramică dacică modelată la mână
1. Vase-borcan. Trei fragmente de la exemplare diferite, din pastă cu
microprundişuri, de culoare brun-cărămizie, decorate cu brâuri de alveole sau cu
o nervură mediană (pl. VII/1-3).
b)
Ceramică dacică lucrată la roată
1. Căni. Cinci fragmente de la vase diferite, din pastă fină, cu buza
evazată şi fundul inelar, de culoare cenuşie (trei) şi cărămizie (două), nedecorate
(pl. IX/1, 2, 4, 6, 7).
2. Căniţe. Două fragmente de la recipiente diferite, din pastă fină, cu buza
evazată, corpul bombat şi fundul probabil inelar, de culoare cenuşie şi cărămizie
(pl. IX/3, 5).
3. Fructiere. Vase reprezentate printr-un număr de şapte fragmente, din
pastă fină, de culoare cenuşie (trei) şi cărămizie (patru), neornamentate (pl.
VIII/5-11). Ca tipologie, acest vas este predominant între fragmentele descoperite.
4. Vase-urnă. Cele patru fragmente sunt făcute dintr-o pastă fină, cu buza
îngroşată, corpul bombat şi fundul inelar, de culoare cenuşie (pl. VIII/1, 4). Unul
este decorat cu linii vălurite, iar altul dispune de o gaură de reparaţie (pl. VIII/2, 3).
c)
Ceramică de import
1. Amfore. Patru fragmente lucrate la roată, din pastă nisipoasă, aspră, de
culoare gălbui-cărămizie (pl. IX/8-11). Fragmentele provin de la patru amfore romane.
d)
Diverse
1. Fusaiolă. Păstrată pe jumătate, piesa a fost făcută la mână, dintr-o
pastă cu microprundişuri, de culoare cărămizie, cu urme de ardere secundară.
De formă bitronconică, obiectul nu este decorat şi avea carenă largă (pl. VII/5).
2. Rondea. Păstrat pe jumătate, artefactul a fost decupat din peretele unui
vas lucrat la roată, de culoare cenuşie. Restaurată (inv. 44010), piesa are
suprafaţa exterioară lustruită (pl. VII/4).
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3. Nucleu de silex. O bucată de silex de formă neregulată, de culoare
neagră, cu pete albe (pl. VII/6).
Materialul arheologic sugerează prezenţa unei aşezări aparţinând dacilor
liberi, din inventarul căreia s-au găsit 25 de vase fragmentare (3 modelate la
mână, 18 lucrate la roată, de factură locală, şi 4 de import, de la amfore
romane), alături de o fusaiolă, o rondea şi un nucleu de silex.

II.3. Chilii - La intrarea în sat / Dealul Mare
Prin intermediul acestui punct începem seria aşezărilor medievale
identificate pe teritoriul localităţii Chilii în timpul perieghezei din 2011. Situl a
fost descoperit pe partea stângă a drumului de la Valea Ursului la Chilii, chiar în
apropierea ultimului sat, lângă podul ce trece peste locul de unde izvorăşte Pârâul
Glodeni (vezi pl. I/B.3). De pe o suprafaţă restrânsă (aproximativ o jumătate de
hectar) au fost adunate câteva fragmente ceramice databile la finalul epocii
medievale. Conform materialului, în aşezare se disting două niveluri de locuire.
a)
Ceramică lucrată la roată din secolele XVII-XVIII
1. Vase-borcan (oale). Reprezentate prin trei fragmente diferite, modelate
dintr-o pastă fină, de culoare cărămizie. Exemplarele aveau gura înclinată la
exterior, corpul bombat, fundul drept, unele fiind prevăzute cu una sau două
torţi (pl. X/1, 6, 8).
2. Căniţă. Semnalată printr-o toartă mică, subţire, din pastă fină, de
culoare cărămizie (pl. X/7).
3. Străchini. Două fragmente de buze, una dreapta, iar alta răsfrântă spre
interior, lucrate din pastă fină, de culoare cărămizie, peste care s-a aplicat un
smalţ de culoare verde (pl. X/3) şi respectiv maroniu (pl. X/2).
4. Farfurii. Două fragmente de vase lucrate dintr-o pastă fină, acoperite
cu un smalţ compus din mai multe culori (pl. X/4, 5).
b)
Ceramică modelată la roată din secolele XVIII-XIX
1. Vase-borcan (oale). Reprezentate prin şapte fragmente diferite,
lucrate dintr-o pastă fină, de culoare cenuşie, doar unul fiind cărămiziu.
Vasele aveau buza evazată, corpul bombat şi fundul drept, iar unele erau
decorate cu linii verticale lustruite sau orizontale, drepte ori vălurite, ultimele
fiind incizate (pl. XI).
Materialul ceramic indică prezenţa unei aşezări medievale din care s-au
recuperat 10 vase-borcan (oale), 2 străchini, 2 farfurii şi o căniţă, toate aflate în
stare fragmentară.
II.4. Chilii - Glodeni / Malul drept
Pe malul drept al Pârâului Glodeni am identificat o altă aşezare medievală
(pl. I/B.4), situată pe o pantă, alături de cuptoarele medievale amintite şi
cercetate în 2010, la circa 50 m de aşezarea dacilor liberi, descrisă anterior.
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Întinsă pe o suprafaţă restrânsă, de aproximativ o jumătate de hectar (fig.
2), aşezarea a oferit posibilitatea recoltării de la suprafața sa a unor fragmente
ceramice, oase de animale şi unui obiect de fier.
a)
Ceramică lucrată la roată din secolele XVIII-XIX
1. Vase-borcan (oale). Mai multe fragmente de buze şi funduri lucrate dinto pastă fină, de culoare cenuşie (6) şi cărămizie (14). Un fund de vas, cărămiziu la
exterior, este smălţuit în interior (pl. XII/9). Recipientele au buza evazată, corpul
bombat şi fundul drept (pl. XII; XIV/1, 2, 4, 5, 7; XV/4-7). Doar unul este decorat
cu rotiţa (pl. XIII/10), iar altele au urme de ardere secundară (pl. XII/9, 10).
2. Căni. Reprezentate prin nouă torţi diferite (pl. XIII/1-9), modelate
dintr-o pastă fină, de culoare cenuşie (2) şi cărămizie (7).
3. Străchini. Semnalate prin intermediul a cinci fragmente (pl. XIV/3, 6,
8, 9, 11), modelate dintr-o pastă fină, de culori diferite, cenuşie și ars secundar
(1), cărămizie (2), maronie (1), iar un exemplar este smălţuit cu verde.
4. Farfurie. O buză plată, cu diametrul mare, din pastă fină, de culoare
cărămizie, cu o margine albă dispusă circular (pl. XIV/10).
b)
Obiect din piatră
1. Cute. Fragment dintr-o piatră de ascuţit, pătrată în secţiune, de culoare
gălbuie (pl. XV/3).
c)
Obiect metalic
1. Mâner. Bară de fier fabricată prin forjare, cu corpul rotund şi capetele
întoarse spre interior, unul terminat cu o bobiţă (inv. 44009). Probabil a servit
ca mâner de cutie (pl. XV/2).
Conform descrierii obiectelor, de la suprafața sitului s-au recuperat 20 de
vase-borcan (oale), 9 căni, 5 străchini, o farfurie, o cute de piatră şi un mâner de fier.

II.5. Chilii - Glodeni / La cuptor
Încă din timpul perieghezei din 2010 am observat spre nord o vatră în
profilul malului stâng al Pârâului Glodeni (fig. 3), lângă cuptoarele medievale,
situate la vest3. Instalaţia de foc se afla la circa 120-150 m de cuptoarele
amintite şi la 0,15-0,20 m adâncime sub nivelul actual de călcare. Din
stratigrafie se observa nivelul intens de ardere al vetrei, fapt ce ne-a atras
atenţia, inclusiv ceramica fragmentară şi oasele de animale care ieşeau din
profil. Cu siguranţă, vatra face parte dintr-o aşezare medievală (pl. I/B.5), fiind
folosită în gospodărie (la prepararea hranei).
Analizată din apropiere, vatra (cu diametrul de circa 0,60 m) avea trei
niveluri de depuneri, compuse din cenuşă amestecată cu cărbuni şi chirpici ars.
Grosimea din partea dreaptă a vetrei era de 0,40 m, iar cea din partea stângă de 1,20
m. Întrucât, la 0,40-0,50 m în spatele vetrei s-a desprins o falie din mal, am cercetat
3

Ibidem, p. 221.
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o parte din conţinutul structurii, care în scurt tip se va prăbuşi împreună cu
respectiva porţiune de teren. Din cantitatea mare de cenuşă şi cărbune am extras
fragmentele unui vas, cu pereţii subţiri şi intense urme de ardere secundară.
Ulterior, în laboratorul de restaurare-conservare al Muzeului de Istorie din Roman4
vasul a fost reîntregit (inv. 44011). De dimensiuni medii, oala este bitronconică şi
lucrată la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie. Recipientul are buza rotunjită,
evazată, corpul bombat, fundul drept şi o toartă simplă, scurtă, prinsă de buză şi
corp (pl. XV/1). Nedecorat, la interior şi exterior are urme de la arderea secundară,
fiind sigur folosit în gospodărie, la prepararea sau încălzirea hranei. Dimensiuni:
înălțimea – 16 cm; diametrul gurii – 11 cm; diametrul bazei – 7,5 cm.
Conform caracteristicilor, vasul-borcan se încadrează din punct de vedere
cronologic în secolul al XVIII-lea şi poate în primul sfert al secolului următor.
Potrivit datării, nu excludem posibilitatea contemporaneităţii, pentru o scurtă
perioadă de timp, până în momentul renunţării la cuptoarele medievale, între cei
care au folosit vatra şi olarul / olarii aflaţi în apropiere.
II.6. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb
Pe drumul ce duce de la Chilii spre Icuşeşti, pe partea stângă, se află un
promontoriu situat lângă iazul de la Chilii. Forma sa ne-a determinat să-l
cercetăm îndeaproape. O parte din acest promontoriu era folosită ca şi groapă de
strâns lut pentru fabricarea „cărămizilor de chirpic”, iar pe restul suprafeţei nu
am găsit vestigii arheologice. La baza promontoriului, pe latura opusă iazului,
erau câteva parcele lucrate din punct de vedere agricol (fig. 4). Pe una din aceste
suprafeţe, de pe malul drept al Pârâului Glodeni, am găsit ceramică fragmentară,
obiecte de piatră şi oase de animale (pl. I/B.6).
În cuprinsul aşezării am găsit şi o jumătate dintr-o cruce-relicviar de
bronz, însoţită de ceramică.
a)
Ceramică modelată la roată
1. Vase-borcan (oale). Reprezentate printr-un număr de 45 de fragmente
(pl. XVI; XVII/1-3, 5-14; XVIII/5, 7-11) de buze evazate, drepte sau răsfrânte
spre interior şi funduri drepte, lucrate dintr-o pastă fină, de culoare cenuşie (11)
şi cărămizie (34), dintre care unele cu ardere secundară (4), iar altele cu
decoruri crestate pe buze / funduri, linii vălurite incizate pe gât (pl. XIX/2-4, 9)
sau linii orizontale pe corp, realizate cu rotiţa (pl. XVIII/3, 6, 12-14; XIX/5, 6).
2. Căni. Cele şase fragmente provin îndeosebi de la torţi (pl. XXI/1-6),
modelate din pastă fină, de culoare cenuşie (2) şi cărămizie (4). La acestea se
adaugă alte trei fragmente, unul smălţuit complet cu alb, iar alte două au linii
albe verticale, aplicate pe fond cărămiziu (pl. XX/6, 7, 13).

4

Îi mulţumim și pe această cale colegei Lăcrămioara Băcăoanu pentru reîntregirea
vasului menţionat.
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3. Străchini. Semnalate prin şapte fragmente de buze (pl. XVII/4;
XVIII/1, 2, 4; XX/5, 8, 12 ), evazate, din pastă fină, de culoare cărămizie (4), iar
restul smălţuite diferit (3).
4. Căniţe. Cinci fragmente din pastă fină, smălţuite cu verde (pl. XX/3, 4, 9-11).
5. Castroane. Două fragmente de buze, una colac şi cealaltă dreaptă, ambele
din pastă fină, de culoare cenuşie, nedecorate (pl. XX/1, 2). Se adaugă o buză
rotunjită, din pastă fină, cenuşie, cu o linie vălurită, incizată pe gât (pl. XIX/1).
6. Capace. Două fragmente lucrate din pastă fină, unul cu prag, cenuşiu (pl.
XIX/7), iar celălalt cu buton circular, de culoare cărămizie (inv. 44006) (pl. XIX/8).
b)
Obiecte din piatră
1. Proiectile. Două obiecte, unul oval cu urme de şlefuire (inv. 44.007),
iar celălalt de formă neregulată (inv. 44008), brut (pl. XXI/7, 8).
2. Cute. Două obiecte, dintre care unul întreg, dreptunghiular în secţiune,
iar celălalt fragmentar, oval în secţiune (pl. XXI/9, 10).
c)
Obiect de cult
1. Cruce-encolpion. Din care s-a păstrat doar aversul, fabricat din
bronz, prin turnare în tipar bivalv. Piesa de cult redă scena crucificării.
Obiectul are capetele rotunjite şi braţele egale, două câte două (orizontale şi
verticale). În plan central se află reprezentat, în relief, Iisus Hristos răstignit,
cu capul uşor aplecat spre dreapta, nimbat, iar în jurul coapselor cu un pagnus
(căruia i s-au trasat cutele pentru a părea în valuri) şi lipsit de încălţăminte,
picioarele fiind pe suppedaneum (pl. XXII). Braţele în cruce se termină cu trei
medalioane rotunde care conţin bustul câte unui sfânt, realizat în relief şi cu
nimb. Datorită impreciziei tiparului, dar şi a stării de conservare a piesei este
greu de stabilit cui aparţin respectivele chipuri, probabil evangheliştilor (pl.
XXII). Dimensiunile crucii-relicvar de la Chilii (inv. 44005) sunt următoarele:
lungime – 9,5 cm; lăţime – 7cm.
Potrivit unor similitudini cu piese identice, descoperite pe teritoriul
Moldovei şi Transilvaniei, reversul acestei cruci o reda pe Maica Domnului cu
Pruncul Iisus în mâna stângă, reprezentare cunoscută în iconografia bizantină
sub numele de Panagia Hodegetria.
Conform caracteristicilor, obiectul de cult de la Chilii face parte din tipul
A (conform tipologiei utilizată de V. Spinei5), cu decor în relief şi fără inscripţie
în slavonă, precum alte exemplare asemănătoare.
5

V. Spinei, G. Coroliuc, Date cu privire la circulaţia unor obiecte de cult din secolele
XII-XIII, în SCIVA, 27, 3, 1976, p. 323, 324; V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 109; Idem, Circulaţia unor
piese de cult în regiunile româneşti nord-dunărene în secolele X-XVII, în ArhMold,
XV, 1992, p. 161.
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Particularităţile crucii-encolpion (capetele braţelor rotunjite şi cu
protuberanţe, busturile sfinţilor în medalioane laterale) indică o provenienţă
veche rusească, probabil kieveană şi totodată o datare cuprinsă între finalul
secolului al XII-lea şi prima parte a veacului al XIII-lea6. Deşi produse în
intervalul cronologic amintit, aceste piese au beneficiat de o largă circulaţie şi în
perioada ulterioară, secolele XIV-XVII, astfel explicându-se şi prezenţa celei de
la Chilii într-un sit medieval târziu.
Cât priveşte compoziţia chimică a exemplarului, luciul puternic de pe
suprafaţa exterioară indică o mare cantitate de staniu, fapt confirmat prin
comparaţia cu o altă piesă, tot veche rusească, din colecţia Muzeului Naţional
de Istorie a Moldovei din Iaşi, descoperită la Trifeşti (județul Iaşi) şi datată în
secolul al XIII-lea. Crucea de la Trifeşti a beneficiat de câteva analize de
compoziţie, prin spectrofotometrie de absorbţie atomică şi prin EDX (cupru şi
staniu), analize macroscopică şi microscopică, dar şi un studiu metalografic
aplicat direct pe obiect7. A rezultat că este fabricată dintr-un bronz dur, cu un
procent mare de staniu (13,23%), frecvent întâlnit la piesele medievale8. Prin
asociere, cu siguranţă encolpionul de la Chilii are în structura sa un procent
consistent de staniu, care i-a conferit un aspect lucios.
După scurta descriere a materialului acestei aşezări, remarcăm abundenţa
obiectelor, comparativ cu siturile anterioare, fapt ce indică o intensă locuire a
sitului. În cuprinsul staţiunii medievale am găsit un număr de 71 vase fragmentare
(45 vase- borcan / oale, 9 căni, 7 străchini, 5 căniţe, 3 castroane şi 2 capace), 4
obiecte de piatră (2 proiectile şi 2 cute) şi o piesă de bronz (crucea-encolpion).
Fragmentele de vase modelate la roată şi decorate cu rotiţa sau acoperite cu un
smalţ verde indică debutul locuirii în cadrul aşezării (secolele XIV-XV), iar
ceramica cu pereţii subţiri, smălţuită cu alte culori şi decorată cu linii circulare pe
gât denotă etapa de mijloc şi de final a sitului (secolele XVI-XVII).
Deşi piesa de cult este datată la finalul secolului al XII-lea şi în prima
parte a veacului al XIII-lea, materialul ceramic este specific perioadei secolelor
XIV/XV-XVII. Această situaţie sugerează că obiectul a pătruns mai târziu în
aşezare (schimburi comerciale sau danie), unde a fost purtat şi întrebuinţat de
unul sau mai mulţi preoţi autohtoni. Deşi indică provenienţa, aceste cruci
pectorale nu pot fi luate ca şi criteriu etnic, întrucât erau purtate de cei care le

Nu vom insista asupra datării şi a altor elemente descriptive, întrucât piesa de cult a
fost publicată detaliat (vezi G.D. Hânceanu, Un encolpion descoperit la Chilii - Valea
Ursului (jud. Neamţ), în Arheologia mileniului I p. Chr. (III). Dunărea Inferioară
între stepe şi imperiu, Ploieşti, 2014, p. 321-343.
7
M. Geba, A.M. Vlad, A. Vusatiuc, Studiu tehnic privind structura şi compoziţia unui
encolpion, în ArhMed, III, 2000, p. 283.
8
Ibidem, p. 284.
6

https://biblioteca-digitala.ro

384

G.D. Hânceanu, D. Spătariu

procurau sau primeau. Exceptând acest exemplar, anterior, pe teritoriul judeţului
Neamţ s-au găsit cruci vechi ruseşti la Piatra-Neamţ (Bâtca Doamnei)9, Netezi Grumăzeşti10 şi Cândeşti - Buhuşi11.
Cercetările de suprafaţă efectuate în 2011 pe raza comunei Valea
Ursului, în satele Chilii şi Valea Ursului, au permis identificarea unui număr
de opt aşezări, dintre care două eneolitice, două ale dacilor liberi şi patru
medievale. Conform statisticii, se observă preferinţa comunităţilor medievale
româneşti pentru această zonă geografică dominată de bazinul Pârâului
Glodeni. De altfel, apropierea dintre situri indică o aglomerare, o grupare a
comunităţilor, pe ambele maluri ale pârâului şi posibil o anumită continuitate
între generaţii.
Dintre staţiunile descrise, cea descoperită lângă iazul de la Chilii oferă o
imagine mai clară asupra membrilor comunităţii respective şi implicit, prin
inventar, sugerează câteva aspecte de ordin socio-religios, precum existenţa
unor preoţi, a unor servicii religioase şi posibil a unui lăcaş de cult. Această
ultimă idee, poate fi confirmată sau infirmată doar prin intermediul unor
cercetări arheologice mai ample efectuate în punctul respectiv.

C. Matasă, Cercetări în preistoria judeţului Neamţ, în BCMI, 31, 1938, p. 131, 132,
fig. 81; D. Gh. Teodor, Le haut féodalisme sur le territoire de la Moldavie à la
lumière des données archéologiques, în Dacia, NS, IX, 1965, p. 332, n. 63; Idem, D.
Gh. Teodor, Creştinismul la est de Carpaţi. De la origini şi până în secolul al XIVlea, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1991, p. 99, 100, 143, 145, fig.
25/4; 27/4; V. Spinei, Les relations de la Moldavie avec le Byzance et la Russie au
premier quart du IIe millénaire à la lumière des sources archéologiques, în Dacia,
NS, XIX, 1975, p. 235, 236, 238, n. 76, fig. 6/2; Idem, Moldova în secolele XI-XIV, p.
109, fig. 25/2.
10
L. Bătrîna, A. Bătrîna, Reşedinţa feudală de la Netezi (jud. Neamţ), în SCIVA, 36, 4,
1985, p. 309-312, fig. 7.
11
D. Gh. Teodor, Le haut féodalisme ..., în loc. cit., p. 332, n. 64; Idem, Obiecte de cult
din secolele XII-XIII, pe teritoriul Moldovei, în RMMS, LI, 1-2, 1975, p. 82-84; D.
Gh. Teodor, Creştinismul la est de Carpaţi., p. 101, 146, 147, fig. 28/1; fig. 29/1 a-b;
V. Spinei, Les relations de la Moldavie …, în loc. cit., p. 236, 239, n. 70, fig. 7/1;
Idem, Moldova în secolele XI-XIV, p. 109, fig. 26/1.

9
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RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE SURFACE
DANS LA ZONE DE ROMAN
(VALEA URSULUI – CHILII)
Résumé
Mots clé: Valea Ursului, Chilii, Ruisseau de Glodeni, sites archéologiques,
énéolithique, antiquité, Moyen Âge, croix-encolpion.
A la suite des recherches archéologiques de surface efectuées en 2011 sur
le térritoire de la commune de Valea Ursului, le département de Neamț on a
identifié huit établissements – deux établissements néo-énéolithiques, deux
appartenant aux daces libres et quatre attribués à la période médiévale. Deux
sites ont été identifiés à Valea Ursului (un pour la période néolithique et un pour
la période des daces libres) et le reste à Chilii. L’on peut en rappeller
l’établissement énéolithique découvert sur le bord du Ruisseau de Glodeni et
aussi l’établissement médiéval près du lac artificiel de Chiliile.
Le site énéolithique se fait remarquer par la position (sur un haut plateau à
la base duquel coule le Ruisseau de Glodeni) et par les objets de l’inventaire
(moulin, broyeur, lames en silex, idoles) tandis que le site de la période médiévale
surprend par son inventaire; c’est le cas de la croix-encolpion d’origine russe (de
la région de Kiev). L’objet de culte a pour représentation la scène de la
crucifixion, Jésus-Christ entouré par les bustes des quatres apôtres. D’après ses
caractéristiques la pièce qui a une longueur de 9,5 cm et une largeur de 7 cm peut
être encadrée dans le type A (dʼaprès V. Spinei). Réalisée pendant l’intérvalle de
la fin du XII-ème siècle jusqu’à la première partie du XIII-ème siècle ce type de
croix (arrivée dans cette région probablement à la suite des certaines activités
commerciales ou comme un objet de donation) a été utilisée plus tard dans
l’établissement médiéval dans la période des XIVème - XVIIème siècles.
Ces établissements sont importants parce que le territoire de la commune
Valea Ursului, située à une distance appréciable de Piatra-Neamţ et de Roman,
ne faisait pas l’objet des recherches des spécialistes et ainsi les informations
archéologiques concernant la préhistoire jusqu’à la fin du Moyen Âge étaient
peu nombreuses. Les nouveaux points découverts, à côté de ceux identifiés en
2010, nous permettent de d’obtenir une image provisoire des communautés du
bassin hidrographique du Ruisseau de Glodeni.
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LEGENDES DES ILLUSTRATIONS
Fig. 1. Chilii - Glodeni / Spre CAP: lʼétablissement énéolithique.
Fig. 2. Chilii - Glodeni / Alături de cuptoare: établissment des daces libres (gauche)
et Chilii - Glodeni / Malul drept: établissement médiévale (droite).
Fig. 3. Chilii - Glodeni / La cuptor: âtre de lʼétablissement médiévale.
Fig. 4. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb: établissement médiévale.
Pl. I. Villages Valea Ursului (A) et Chilii (B), commune de Valea Ursului,
département de Neamț; A – Valea Ursului: La intrarea în sat / Spre pădure:
1 – établissement néo-énéolithique; 2 – établissment des daces libres; B –
Chilii: 1 – Glodeni / Spre CAP (établissement énéolithique); 2 – Glodeni /
Alături de cuptoare (établissment des daces libres); 3 – La intrarea în sat /
Dealul Mare (établissement médiévale); 4 – Glodeni / Malul drept
(établissement médiévale); 5 – Glodeni / La cuptor (établissement
médiévale); 6 – Glodeni / La iaz / La dâmb (établissement médiévale).
Pl. II. Valea Ursului - La intrarea în sat / Spre pădure (établissement néoénéolithique): 1-5 – artefactes en silex; 6-9 – céramique fragmentaire.
Pl. III. Valea Ursului - La intrarea în sat / Spre pădure (établissment des daces
libres – IIème - IIIème siècles): 1-8 – céramique fragmentaire.
Pl. IV. Chilii - Glodeni / Spre CAP (établissement énéolithique): 1, 2 – lames en
silex; 3 – polissoir en grès; 4 – moule à main en grès; 5, 6 – statuettes
anthropomorphes fragmentaires.
Pl. V. Chilii - Glodeni / Spre CAP (établissement énéolithique): 1-13 –
céramique fragmentaire.
Pl. VI. Chilii - Glodeni / Spre CAP (établissement énéolithique): 1-13 –
céramique fragmentaire.
Pl. VII. Chilii - Glodeni / Alături de cuptoare (établissment des daces libres –
IIème - IIIème siècles): 1-3 – céramique fragmentaire; 4 – rondelle
fragmentaire; 5 – fusaïole fragmentaire; 6 – noyau en silex.
Pl. VIII. Chilii - Glodeni / Alături de cuptoare (établissment des daces libres –
IIème - IIIème siècles): 1-4 – vases-urne fragmentaires; 5-11 –
fructières fragmentaires.
Pl. IX. Chilii - Glodeni / Alături de cuptoare (établissment des daces libres –
IIème - IIIème siècles): 1-7 – tasses fragmentaires; 8-11 – amphores
romaines fragmentaires.
Pl. X. Chilii - La intrarea în sat / Dealul Mare (établissement médiévale):
céramique fragmentaire de XVIIème - XVIIIème siècles: 1, 6, 8 –
vases-sac; 2, 3 – écuelles; 4, 5 – plates; 7 – tasse.
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Pl. XI. Chilii - La intrarea în sat / Dealul Mare (établissement médiévale):
céramique fragmentaire de XVIIème - XVIIIème siècles: 1-7 – vases-sac.
Pl. XII. Chilii - Glodeni / Malul drept (établissement médiévale): céramique
fragmentaire de XVIIIème - XIXème siècles: 1-10 – vases-sac.
Pl. XIII. Chilii - Glodeni / Malul drept (établissement médiévale): céramique
fragmentaire de XVIIIème - XIXème siècles: 1-9 – anses des tasses;
10 – vase-sac.
Pl. XIV. Chilii - Glodeni / Malul drept (établissement médiévale): céramique
fragmentaire de XVIIIème - XIXème siècles: 1, 2, 4, 5, 7 – vases-sac;
3, 6, 8, 9, 11 – écuelles; 10 – plate.
Pl. XV. Chilii - Glodeni / La cuptor (établissement médiévale – XVIIIème XIXème siècles): 1 – vase-sac; Chilii - Glodeni / Malul drept (așezare
établissement médiévale): artefactes en métal (2), en pierre (3) et en
terre cuite (4-7) de XVIIIème - XIXème siècles: 2 – manche en fer; 3 –
queux en grès; 4-7 – vases-sac fragmentaires.
Pl. XVI. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (établissement médiévale): céramique
fragmentaire de XVIème - XVIIème siècles: 1-15 – vases-sac.
Pl. XVII. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (établissement médiévale):
céramique fragmentaire de XVIème - XVIIème siècles: 1-3, 5-14 –
vases-sac; 4 – écuelle.
Pl. XVIII. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (établissement médiévale):
céramique fragmentaire de XVIème - XVIIème siècles: 1, 2, 4 –
écuelles; 3, 5-14 – vases-sac.
Pl. XIX. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (établissement médiévale):
céramique fragmentaire de XIVème - XVIème siècles: 1 – terrine; 26, 9 – vases-sac; 7, 8 – couvercles.
Pl. XX. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (établissement médiévale):
céramique fragmentaire de XVème - XVIème siècles: 1, 2 – terrines;
3, 4, 9-11 – petites tasses; 5, 8, 12 – écuelles; 6, 7, 13 – tasses.
Pl. XXI. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (établissement médiévale): artefactes
en terre cuite (1-6) et en pierre (7-10) de XVIème - XVIIème siècles: 16 – anses des tasses; 7, 8 – projectils; 9, 10 – queux.
Pl. XXII. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (établissement médiévale): croixencolpion – photo (1) et dessin (2).
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Fig. 1. Chilii - Glodeni / Spre CAP: așezarea eneolitică

Fig. 2. Chilii - Glodeni / Alături de cuptoare: așezarea dacilor liberi (stânga)
și Chilii - Glodeni / Malul drept: așezarea medievală (dreapta)
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Fig. 3. Chilii - Glodeni / La cuptor: vatră din așezarea medievală

Fig. 4. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb: așezarea medievală
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Pl. I. Satele Valea Ursului (A) și Chilii (B), comuna Valea Ursului, județul Neamț;
Valea Ursului: La intrarea în sat / Spre pădure:
1 – așezare neo-eneolitică; 2 – așezarea dacilor liberi;
Chilii: 1 – Glodeni / Spre CAP (așezare eneolitică);
2 – Glodeni / Alături de cuptoare (așezarea dacilor liberi);
3 – La intrarea în sat / Dealul Mare (așezare medievală);
4 – Glodeni / Malul drept (așezare medievală);
5 – Glodeni / La cuptor (așezare medievală);
6 – Glodeni / La iaz / La dâmb (așezare medievală)
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Pl. II. Valea Ursului - La intrarea în sat / Spre pădure (așezare neo-eneolitică):
1-5 – artefacte de silex; 6-9 – fragmente ceramice
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Pl. III. Valea Ursului - La intrarea în sat / Spre pădure
(așezarea dacilor liberi – secolele II-III d.H.): 1-8 – fragmente ceramice
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Pl. IV. Chilii - Glodeni / Spre CAP (așezare eneolitică):
1, 2 – lame de silex; 3 – frecător de gresie; 4 – râșniță de gresie;
5, 6 – statuete antropomorfe fragmentare
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Pl. V. Chilii - Glodeni / Spre CAP (așezare eneolitică): 1-13 – fragmente ceramice
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Pl. VI. Chilii - Glodeni / Spre CAP (așezare eneolitică): 1-13 – fragmente ceramice
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Pl. VII. Chilii - Glodeni / Alături de cuptoare
(așezarea dacilor liberi – secolele II-III d.H.): 1-3 – fragmente ceramice;
4 – rondea fragmentară; 5 – fusaiolă fragmentară; 6 – nucleu de silex
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Pl. VIII. Chilii - Glodeni / Alături de cuptoare
(așezarea dacilor liberi – secolele II-III d.H.):
1-4 – vase-urnă fragmentare; 5-11 – fructiere fragmentare
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Pl. IX. Chilii - Glodeni / Alături de cuptoare
(așezarea dacilor liberi – secolele II-III d.H.):
1-7 – căni fragmentare; 8-11 – amfore romane fragmentare
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Pl. X. Chilii - La intrarea în sat / Dealul Mare (așezare medievală):
ceramică fragmentară din secolele XVII-XVIII:
1, 6, 8 – vase-borcan; 2, 3 – străchini; 4, 5 – farfurii; 7 – căniță
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Pl. XI. Chilii - La intrarea în sat / Dealul Mare (așezare medievală):
ceramică fragmentară din secolele XVII-XVIII: 1-7 – vase-borcan
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Pl. XII. Chilii - Glodeni / Malul drept (așezare medievală):
ceramică fragmentară din secolele XVIII-XIX: 1-10 – vase-borcan
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Pl. XIII. Chilii - Glodeni / Malul drept (așezare medievală):
ceramică fragmentară din secolele XVIII-XIX:
1-9 – torți de căni; 10 – vas-borcan
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Pl. XIV. Chilii - Glodeni / Malul drept (așezare medievală):
ceramică fragmentară din secolele XVIII-XIX:
1, 2, 4, 5, 7 – vase-borcan; 3, 6, 8, 9, 11 – străchini; 10 – farfurie
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Pl. XV. Chilii - Glodeni / La cuptor
(așezare medievală – secolele XVIII-XIX): 1 – vas-borcan;
Chilii - Glodeni / Malul drept (așezare medievală):
artefacte de metal (2), piatră (3) și lut (4-7) din secolele XVIII-XIX:
2 – mâner de fier; 3 – cute de gresie; 4-7 – vase-borcan fragmentare
https://biblioteca-digitala.ro
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Pl. XVI. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (așezare medievală):
ceramică fragmentară din secolele XVI-XVII: 1-15 – vase-borcan
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Pl. XVII. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (așezare medievală):
ceramică fragmentară din secolele XVI-XVII:
1-3, 5-14 – vase-borcan; 4 – strachină
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Pl. XVIII. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (așezare medievală):
ceramică fragmentară din secolele XVI-XVII:
1, 2, 4 – strachini; 3, 5-14 – vase-borcan
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Pl. XIX. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (așezare medievală):
ceramică fragmentară din secolele XIV-XVI:
1 – castron; 2, 6-9 – vase-borcan; 7, 8 – capace
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Pl. XX. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (așezare medievală):
ceramică fragmentară din secolele XV-XVI:
1, 2 – castroane; 3, 4, 9-11 – cănițe; 5, 8, 12 – străchini; 6, 7, 13 – căni
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Pl. XXI. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (așezare medievală):
artefacte de lut (1-6) și piatră (7-10) din secolele XVI-XVII:
1-6 – torți de căni; 7, 8 – proiectile; 9, 10 – cute
https://biblioteca-digitala.ro
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1

2
Pl. XXII. Chilii - Glodeni / La iaz / La dâmb (așezare medievală):
cruce-encolpion – foto (1) și desen (2)
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CRONICA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE
DIN JUDEŢUL NEAMŢ
(2013 - 2014)
Vasile Diaconu
Cuvinte-cheie: județul Neamț, situri arheologice, cercetări arheologice
sistematice, cercetari arheologice preventive, supravegheri arheologice, periegheze.
În conformitate cu statutul său, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ a
continuat activitatea de cercetare arheologică şi în anii 2013-2014, deşi au
existat unele probleme de ordin financiar, dar mai ales în ceea ce priveşte
personalul specializat. Pentru întocmirea unei baze de date cât mai
cuprinzătoare, în legătură cu siturile arheologice din judeţ, s-au efectuat noi
cercetări de suprafaţă, concentrate în zone mai puţin studiate sau pentru
verificarea unor descoperiri întâmplătoare, la care s-au adăugat şi o serie de
săpături preventive şi supravegheri arheologice impuse de efectuarea diferitelor
lucrări edilitare. Cercetări sistematice s-au desfăşurat la Bodeştii de Jos Cetăţuia Frumuşica, la Piatra Neamţ - Poiana Cireşului (în colaborare cu
Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște) şi la Secu Vechiul Schit Nifon al Mănăstirii Secu (în colaborare cu Complexul Muzeal
Naţional „Moldova” din Iaşi).
Pentru fiecare dintre siturile şi punctele de interes arheologic, prezentate
în ordine alfabetică în rândurile următoare, vom face o scurtă descriere, pornind
de la localizare, contextul şi conţinutul descoperirilor, precum şi încadrarea
cultural-cronologică a acestora.
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1.
a)

Bodeştii de Jos, comuna Bodeşti, județul Neamţ 1
Cetăţuia Frumuşica
În campania din 2013 au fost continuate săpăturile în binecunoscuta
staţiune eneolitică din zona subcarpatică a Neamţului. Astfel, s-a excavat
secţiunea S. IV, dar accentul s-a pus pe investigarea şanţului de apărare al
aşezării. Rezultate interesante a oferit cercetarea complexului nr. 1, care s-a
dovedit a fi un şanţ săpat, cel mai probabil, într-o etapă timpurie a epocii
bronzului. Complexele nr. 5, 7 şi 9 reprezentau urmele unor locuinţe
cucuteniene. În ultimul caz a fost descoperită o aglomerare de chirpici nearşi ce
suprapunea podeaua parţial arsă a structurii de locuire.
În secţiunea S. VI, trasată la baza platoului, înspre nord-est, a fost
surprins şanţul de apărare al aşezării cucuteniene, care avea dimensiuni
impresionante. Acest element de fortificare a avut o deschidere de aproximativ
8 m şi o adâncime de la actualul nivel de călcare de maxim 4 m. Partea
inferioară a şanţului a fost săpată în roca dealului.
Cercetare sistematică. Colectiv: R. Munteanu, D. Garvăn, D. Nicola, D.
Buzea, Gh. Dumitroaia.
2.
a)

Brăşăuţi, comuna Dumbrava Roşie, județul Neamţ
La Şcoală
Supravegherea arheologică din 2014 s-a efectuat în apropierea aşezării
cu niveluri de locuire din secolele VIII-IX, XIII-XIV şi XV (cercetată în
1969)2, identificată printr-o cercetare de suprafaţă în 19603. Asistenţa
arheologică a fost impusă de recente lucrări edilitare, prin care drumul din faţa
şcolii a fost nivelat în vederea asfaltării. În stratul superficial, decapat prin
mijloace mecanice, s-au găsit câteva fragmente ceramice din secolele XVIXVII. Mai multe vestigii arheologice au apărut în momentul trasării şanţului
de drenaj de lângă drum (dimensiuni: lungime – circa 700 m; lăţime – 0,40 m;
adâncime – 0,30 m). În dreptul gardului şcolii, pe partea stângă, au fost găsite
fragmente de vase-borcan lucrate la roată, din secolele VIII-IX şi oale
fragmentare din secolele XVI-XVII. De asemenea, s-au descoperit resturi
faunistice şi câteva obiecte de fier (două lame de cuţite şi un dorn). Datorită
1
2

3

R. Munteanu, Gh. Dumitroaia, D. Garvăn, D. Buzea, Sat Bodeştii de Jos, com. Bodeşti,
jud. Neamţ, punct Cetăţuia Frumuşica, în CCAR. Campania 2013, 2014, p. 24, 25.
V. Spinei, D. Monah, Aşezarea prefeudală de la Brăşăuţi, în MemAntiq, II, 1970,
p. 371-387; Idem, Şantierul arheologic Brăşăuţi, jud. Neamţ (1969), în MCA, X,
1973, p. 261-273.
I. Mitrea, Descoperiri prefeudale din regiunea central estică a Carpaţilor Orientali şi
din zona de contact cu Podişul Moldovei, în Carpica, I, 1968, p. 255; N. Zaharia, M.
Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşezări din Moldova. De la paleolitic până în
secolul al XVIII-lea, Editura Academiei, Bucureşti, 1970, p. 360.
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adâncimii reduse până la care s-au efectuat lucrările, nu au putut fi făcute
observaţii stratigrafice ample, însă materialul ceramic pare să indice
prelungirea locuirii medievale timpurii şi continuarea celei medievale, în
secolele XVI - XVII, dincolo de curtea şcolii, spre drum. Nu s-au găsit
oseminte umane, deşi în 1958, în apropiere, s-a descoperit întâmplător un
mormânt de înhumaţie din secolul al XVI-lea (datat cu monedă).
Rezultatele supravegherii vin să completeze informaţiile obţinute în
20124, cu prilejul altei intervenţii desfăşurate în acelaşi punct, care sugerează
prezenţa unui sit pluristratificat, locuit în secolele VIII-IX, iar ulterior din
secolul XIII până în secolul XVII.
Supraveghere arheologică: G.D. Hânceanu.
3.
a)

Girov, comuna Girov, județul Neamț
Toponim neprecizat
În perimetrul localității, înspre Piatra Neamț, în urma unei acțiuni cu
detectorul de metale, a fost descoperit un fragment de fibulă de bronz, în asociere
cu fragmente ceramice lucrate la roată. Materialele au fost găsite de către
Diaconescu D. Romeo și au ajuns în colecția Muzeului de Istorie și Arheologie
Piatra-Neamț, putând fi datate, cu aproximație, în perioada sec. II-IV d.H.
Semnalare: Gh. Dumitroaia.
4.
a)

Ingăreşti, comuna Urecheni, județul Neamţ
La sud de şcoală
Pe terasa inferioară a Râului Topoliţa, la aproximativ 200 m sud faţă de
şcoala din localitate, au fost descoperite resturi ceramice care pot fi atribuite sec.
VIII-IX, dar şi unele fragmente caracteristice pentru sec. XV-XVI (fig. 2/5-9).
Cercetare de suprafaţă: V. Diaconu.
b)

Terasa Topoliţei
Pe malul stâng al Topoliţei, în hotar cu satul Petricani, pe terasa
inferioară a râului, au fost găsite fragmente ceramice de factură Noua, dar şi
unele de culoare cenuşie, lucrate la roată, specifice dacilor liberi (fig. 2/10, 11).
Dintre materialele atribuite epocii bronzului se remarcă partea inferioară a unei
ceşti, prevăzută cu două torţi.
Cercetare de suprafaţă: V. Diaconu.

4

D. Garvăn, R. Munteanu, Cercetări arheologice efectuate de Complexul Muzeal
Judeţean Neamţ în anii 2011-2012, în MemAntiq, XXVIII, 2012, p. 509, 510.
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5.
a)

Izvoare, comuna Dumbrava Roşie, județul Neamţ
La Izvoare - Ferma „Plantavorel”
În zona de protecţie a sitului, pe o proprietate a Comunităţii Penticostale
din Piatra-Neamţ, s-au desfăşurat – sub supraveghere arheologică – o serie de
lucrări în vederea realizării unui spațiu de agrement pentru persoanele
defavorizate. Suprafața afectată de lucrări constituie un platou amenajat prin
nivelare și tasare, cu suprafața de aproximativ 1500 m2, situat la sud de
depunerea arheologică și la nord de Casa Elim.
Stațiunea arheologică din punctul La Izvoare ocupă partea de nord a
proprietății amintite, pe o suprafață de circa 200 m2, depunerile antropice, cu o
consistență de 0,50-1,75 m, fiind înclinate dinspre nord spre sud și dinspre
vest spre est.
Supraveghere arheologică: C. Preoteasa, C.D. Nicola, 2014.
6.
a)

Piatra-Neamţ, județul Neamț
Poiana Cireşului5
Săpăturile efectuate în acest sit au continuat în 2013 prin cercetarea
secţiunilor S. VIII, IX şi X. Au fost studiate nivelurile epigravetiene şi
gravetiene, în care au fost surprinse urme de arsură, aglomerări de resturi
osteologice şi materiale litice. Fauna descoperită este alcătuită în special din
oase de ren şi bos / bison. Şi în 2014 au continuat cercetările în acest sit, prin
deschiderea unei noi suprafeţe.
Un aspect deosebit pentru campaniile din 2013 şi 2014 îl constituie
descoperirea unor piese excepţionale, respectiv a unor pandantive de piatră şi
os, dar şi a unei reprezentări plastice antropomorfe, realizată din corn.
Cercetare sistematică. Colectiv: E.-C. Niţu, M. Cârciumaru, O. Cîrstina,
Gh. Dumitroaia, C. Beldiman, D. Iamandi, R. Ştefănescu, D.-M. Sztancs, F.
Marius, O. Rogozea, A. Stavilă, C. Preoteasa.
b)

Curtea Domnească - Muzeul Curţii Domneşti II - Piaţa Libertăţii nr. 2
Cu prilejul amenajării pardoselii pivniței descoperite în anul 2011, fază
derulată în cadrul proiectului Restaurare și consolidare a vestigiilor
arheologice descoperite în zona istorică și culturală Curtea Domnească Muzeul Curții Domnești II, a fost interceptat traseul unui zid transversal, la o
adâncime ce varia între 0,10-0,15 m față de nivelul de construcției al pivniței
mai sus-amintite. În urma observațiilor de teren s-a conturat ipoteza existenței
5

E. C. Niţu, M. Cârciumaru, O. Cîrstina, Gh. Dumitroaia, C. Beldiman, D. Iamandi, R.
Ştefănescu, D.-M. Sztancs, F. Marius, O. Rogozea, A. Stavilă, Valea Doamnei, oraş
Piatra-Neamţ, jud. Neamţ. Punct Poiana Cireşului, în CCAR. Campania 2013,
Bucureşti, 2014, p. 93-95.
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unei construcții dintr-o fază anterioară pivniței atribuite epocii lui Ștefan cel
Mare6, situație ce a condus la stoparea intervențiilor de restaurare în interior,
până în momentul realizării descărcării de sarcină arheologică.
La data redactării acestor rânduri cercetarea arheologică se afla în curs de
desfășurare, astfel încât ne rezervăm dreptul de a face doar observații cu
caracter parțial, urmând ca la încheierea intervenției colectivul de cercetare să
întocmească un studiu amplu cu privire la programul constructiv din faza I de
construcţie. Până în acest moment s-a conturat planul pivniței din faza I, ce este
unul dreptunghiular și din care s-au păstrat doar câteva asize de piatră din
zidăria fundației și parțial din elevația zidurilor. De precizat este faptul că axul
central al construcției din faza I este ușor pieziș față de cel al pivniței din faza a
II-a. Cu privire la stratigrafie și implicit cronologie, până în acest moment nu se
pot face observații pertinente din cauza faptului că nivelurile anterioare au fost
fie deranjate sau chiar amputate în momentul ridicării pivniței din faza a II-a, fie
răvășite în timpul amenajării pardoselii.
Cercetare preventivă. Responsabil: Gh. Dumitroaia; colectiv: G.D.
Hânceanu, S.C. Ceauşu, C.D. Nicola, A.C. Bătrîna Milencovici, V. Diaconu.
7.
a)

Plăieşu, comuna Timişeşti, județul Neamţ
La nord de sat
În marginea satului, la 100 m nord faţă de turnul de apă, între calea ferată
şi pădure, a fost semnalată o aşezare de la sfârşitul epocii bronzului7. La o
verificare recentă am găsit la suprafaţa solului fragmente ceramice și piese
litice, atribuite culturii Precucuteni, dar şi urme de locuire specifice culturilor
Noua şi Sântana de Mureş (fig. 1/1-5).
Cercetare de suprafaţă: V. Diaconu.
b)

La izvoare
În partea de nord a satului, la 300 m faţă de calea ferată şi în apropierea
reţelei de înaltă tensiune, au fost găsite fragmente ceramice din epoca fierului
(?), dar şi unele de culoare cenuşie, lucrate la roată, atribuite dacilor liberi (fig.
2/1-4). Tot de aici provine şi o cute prismatică, lucrată din gresie. În vecinătatea
sitului se găsesc izvoare abundente, care cu siguranţă au facilitat stabilirea
comunităţilor umane în acest loc.
Cercetare de suprafaţă: V. Diaconu.
6

7

Gh. Dumitroaia, A.C. Bătrîna Milencovici, R. Munteanu, D. Garvăn, S.C. Ceauşu, V.
Diaconu, L. Uţă, C.D. Nicola, G.D. Hânceanu, Fl. Macoveiu, Piatra-Neamţ, jud.
Neamţ, punct: Curtea Domnească, în CCAR. Campania 2011, 2012, p. 244.
Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări arheologice din nord-estul judeţului Neamţ, în
MemAntiq, XVIII, 1992, p. 93.
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8.
a)

Roman, județul Neamţ
La Bibliotecă
Supravegherea arheologică începută în 20128 la Biblioteca Municipală
,,George Radu Melidon” din Roman a continuat în 2013, întrucât clădirea este
inclusă într-un proiect de restaurare (până la jumătatea anului 2015), iar
fundaţiile suprapun o parte din târgul medieval. S-au urmărit secţiunile (notate
S.I - S.III, de 10-12 m lungime, 0,50 m lăţime și 1-1,20 m adâncime) trasate în
exteriorul clădirii cu scopul conectării imobilului la reţeaua de canalizare,
inclusiv şanţul (notat S. IV, de 56 m lungime, 1 m lăţime și 1,20-1,60 m
adâncime) deschis la baza fundaţiei, în vederea consolidării acesteia. Straturile
arheologice sunt deranjate până la 1 m adâncime de construcţiile moderne. În S.
I şi S. IV s-a identificat, la 1 m adâncime, podeaua unei locuinţe, care – după
extinderea săpăturii – s-a constatat că avea rol de atelier meşteşugăresc (notat A.
2) şi conţinea obiecte specifice. Materialul arheologic (ceramică fragmentară,
unelte, piese de podoabă şi vestimentaţie, monede) indică datarea complexului
în secolul al XV-lea. Totodată, s-a avut în vedere şi cercetarea exhaustivă a
primului atelier meşteşugăresc (notat A. 1), din secolul al XVII-lea, găsit şi
cercetat parţial în curtea bibliotecii în 2012. Au fost identificate toate laturile A.
1 şi s-a recuperat materialul arheologic descoperit (ceramică fragmentară, piese
de os, piatră, sticlă, obiecte de metal – unelte, piese vestimentare etc.).
Supraveghere arheologică: G.D. Hânceanu.
b)

Lângă Biserica Sfânta Tereza
În 2013 s-a efectuat o supraveghere arheologică pe str. Ştefan cel Mare,
nr. 226, unde urma să se construiască un imobil privat. Perimetrul a fost cercetat
întrucât putea furniza noi informaţii legate de limitele târgului medieval al
Romanului. În lipsa unei stratigrafii concludente şi numai pe baza unor
materiale arheologice moderne şi contemporane9, s-a constatat că zona
respectivă nu a fost locuită în evul mediu, deşi pe aici exista o arteră circulată de
negustori, fiind un drum comercial recunoscut.
Supraveghere arheologică: G.D. Hânceanu.

O. Mircea, G.D. Hânceanu, Descoperiri arheologice din târgul medieval al Romanului
(Punctul La Bibliotecă). Catalog de expoziţie, Roman, 2013; G.D. Hânceanu,
Recipiente fragmentare din sticlă descoperite în Târgul Romanului (punctul La
Bibliotecă), în Zargidava, XIII, 2014, p. 52-69; Idem, Pipe din târgul Romanului, în
Suceava, XL, 2013, p. 39-62.
9
Idem, Supravegherea arheologică de pe strada Ştefan cel Mare (Punctul Lângă
Biserica Sfânta Tereza), în StudRoman, XII, 2014, p. 6-12.
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La Piaţă
În 2014 s-a întreprins o supraveghere arheologică în zona Pieţei Mari din
Roman, lângă Hală, unde urmează să fie construită o parcare etajată, într-un
perimetru care suprapune o parte din târgul medieval. În locaţia respectivă
(suprafaţa afectată 1606 m2, din care 853 m2 aparţin construcţiei) s-au săpat
mecanic 38 de gropi necesare pentru stâlpii de susţinere ai scheletului
construcţiei. În umplutura lor au apărut puţine fragmente ceramice. Stratigrafia
a fost observată în momentul deschiderii celor 10 secţiuni (notate S. I - S. X, de
dimensiuni diferite) menite să identifice şi să modifice direcţia conductelor de
canalizare şi gaz. Nivelurile medievale şi moderne al târgului erau deranjate de
construcţiile şi lucrările edilitare din ultimii ani, iar materialul arheologic era
amestecat. Dintre vestigiile care certifică prezenţa locuirii medievale în zonă
semnalăm vase şi pipe fragmentare, obiecte din fier (cuţite, scoabe, cuie,
potcoave), resturi faunistice şi monede.
Supraveghere arheologică: G.D. Hânceanu.
9.
a)

Secu, comuna Vânători-Neamţ, județul Neamţ10
Vechiul Schit Nifon al Mănăstirii Secu
Campaniile de săpături din 2013 şi 2014 au avut scopul de a evidenţia
mai bine structura, modul de construcţie şi dependinţele existente la acest vechi
aşezământ monahal. Săpăturile au fost efectuate atât în interiorul, cât şi în
exteriorul bisericii, dar a fost investigată şi o chilie. Pe lângă cercetarea propriuzisă a schitului, s-au luat şi măsuri de protecţie a zidurilor decopertate.
Cercetare sistematică. Colectiv: C. Asăvoaie, L. Stratulat, C. Niţă, B.
Minea, L. Munteanu, V. Josanu, L. Castellani.
10.
a)

Târgu Neamţ, județul Neamţ
Strada Cetăţii
Lucrările pentru montarea reţelei de canalizare pe strada Cetăţii Neamț
din Târgu Neamţ au impus efectuarea unei supravegheri arheologice pe toată
durata funcţionării respectivului şantier. Strada Cetăţii se află în partea de nordest a oraşului, la poalele Culmii Pleşu şi corespunde cu vechea vatră medievală
a târgului. Săpăturile pentru instalarea ţevilor de canalizare au permis
descoperirea a trei morminte, aflate spre capătul vestic al străzii, în imediata
vecinătate a cantonului silvic. Complexele funerare au fost identificate la
adâncimi cuprinse între 1,80-2,20 m şi cuprindeau resturile funerare ale unui
adult (M. 1) (fig. 4/1) şi a doi copii cu vârste de sub cinci ani (M. 2 şi M. 3).
10

C. Asăvoaie, L. Stratulat, C. Niţă, B. Minea, L. Munteanu, V. Josanu, L. Castellani,
Secu, com. Vânători-Neamţ, jud. Neamţ. Punct: Vechiul Schit Nifon al Mănăstirii
Secu, în CCAR. Campania 2013, 2014, p. 125, 126.
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Mormintele nu au fost deranjate, dar în cazul ultimului cercetarea a fost dificilă
deoarece era suprapus parţial de o veche conductă magistrală de apă (fig. 4/2).
Nu au fost identificate elemente de inventar care să permită o datare precisă, dar
în umplutura M. 2, la 0,10 m deasupra scheletului, au fost găsite fragmente
ceramice de la sfârşitul secolului XIV - începutul secolului XV, deci complexul
mortuar este posterior acestui interval, dar nu mai târziu de secolul XVI.
În dreptul proprietăţii nr. 23, tot pe traseul şanţului pentru canalizare, a
fost identificată o porţiune dintr-un zid de piatră de râu, prinsă cu mortar realizat
pe bază de var. Nivelul arheologic care suprapune zidul conţinea materiale
arheologice din secolul XVII, deci elementul constructiv se poate data larg în
secolulele XV-XVII. Cercetările asupra zidului nu au putut fi extinse din cauza
prezenţei reţelelor de apă şi gaze naturale, care au şi afectat parţial această
fundaţie. Prezenţa mormintelor şi a acestei porţiuni de zid confirmă
descoperirile din anii ’80 făcute în apropiere11 şi permit avansarea ideii
existenţei unei necropole şi a unui posibil lăcaş de cult.
În partea opusă a străzii lucrările au scos la iveală materiale arheologice
de la sfârşitul secolului XIV şi până în secolul XVII (fig. 5), precum şi o
porţiune dintr-o conductă de lut din secolele XVIII-XIX (fig. 4/3). Pe traseul
şanţului stratigrafia nu este uniformă, datorită pantei naturale, dar şi
numeroaselor intervenţii antropice care au afectat zona (locuinţe, canalizări, ţevi
de apă şi gaze naturale, reţele electrice). Doar pe anumite segmente au putut fi
delimitate clar nivelurile medievale, fiind surprinsă şi o porţiune dintr-un un
strat de arsură, datat pe baza ceramicii în secolul XVII.
Din motive care țin strict de activitatea constructorului, lucrările nu au
fost terminate până în momentul publicării acestor rânduri.
Supraveghere arheologică: V. Diaconu.
b)

Strada Mărăşeşti, nr. 95
Din perimetrul proprietăţii lui V. Bârsan, provine un percutor de gresie şi
câteva fragmente ceramice, care după factura pastei aparţin eneoliticului. Zona
în care au fost găsite obiectele se prezintă ca un mic platou, aflat pe panta de
sud a Dealului Pometea. Nu excludem ca aceste vestigii să fie legate de locuirea
cucuteniană de pe Dealul Pometea.
Informaţii: V. Bârsan; cercetare de suprafaţă: V. Diaconu.

11

I. Vatamanu, Şt. Scorţanu, G. Luca, Sondajul arheologic de la Târgu Neamţ, în MCA,
XVII, 1993, p. 511-516.
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Topoliţa, comuna Grumăzeşti, județul Neamţ
Dealul Topoliţa
În punctul cel mai înalt al dealului, la 200 m vest de şoseaua Târgu
Neamţ - Grumăzeşti şi la 300 m est de livada din satul Netezi, se află o movilă
aplatizată, cu un diametru de aproximativ 30 m şi înălţimea păstrată de maxim 1
m. În apropiere nu au fost găsite materiale arheologice care să permită o
încadrare cronologică a acestui obiectiv.
Cercetare de suprafaţă: V. Diaconu.
12.
a)

Ţibucani, comuna Ţibucani, județul Neamţ
La sud de biserică
Pe malul stâng al Pârâului Umbrari, în direcţie cu biserica, pe un teren
înclinat, au fost descoperite mai multe fragmente ceramice lucrate la roată,
dintre care unele, confecţionate din pastă fină şi zgrunţuroasă, aparţin culturii
Sântana de Mureş, iar altele sunt medievale (secolele XVI-XVII).
Cercetare de suprafaţă: V. Diaconu.
13.
a)

Ţibucanii de Jos, comuna Ţibucani, județul Neamţ
În cot
În partea de sud-est a satului, pe malul stâng al Pârâului Umbrari, la
aproximativ 200 m faţă de şoseaua ce duce spre Tupilaţi, au fost găsite
fragmente ceramice medievale din secolele XVII-XVIII. Materialele
arheologice sunt răspândite pe o suprafaţă de aproximativ 1 ha.
Cercetare de suprafaţă: V. Diaconu.
b)

La sud-est de cimitir
Pe malul stâng al Pârâului Umbrari, la aproximativ 100 m sud-est de cimitir,
în apropierea primelor case din sat, au fost descoperite fragmente ceramice atribuite
culturii Noua, bucăţi de lipitură arsă, dar şi resturi de vase lucrate la roată, de
culoare cenuşie, care documentează o locuire a dacilor liberi (fig. 3/8-10). În ruptura
malului au fost observate urme de arsură şi cărbuni, provenite probabil de la o vatră.
Materialele arheologice sunt răspândite pe o suprafaţă de aproximativ 1 ha.
Cercetare de suprafaţă: V. Diaconu.
c)

Dealul Strâmbi
Pe panta estică a acestui deal, în marginea satului, pe terasa înaltă din dreapta
Pârâului Umbrari, se află o aşezare cucuteniană cunoscută în literatura de
specialitate12. Situl beneficiază de un amplasament favorabil, spre nord şi est fiind
12

D. Monah, Şt. Cucoş, Aşezările culturii Cucuteni din România, Editura Junimea, Iaşi,
1985, p. 158; Gh. Dumitroaia, op. cit., în loc. cit., fig. 3/2.
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mărginit de pante abrupte. La verificarea noastră din 2014 am constatat că lucrările
agricole au scos la suprafaţă numeroase materiale arheologice, în special chirpic ars,
fragmente ceramice şi piese litice (fig. 1/6-9). Pe baza trăsăturilor materialului
ceramic, situl aparţine fazei Cucuteni A. Tot de aici provine şi un fragment ceramic
decorat cu linii incizate orizontal, asociate cu şiruri de împunsături circulare (fig.
1/10), pentru care am găsit analogii în nivelul Cucuteni A de la ŢoliciHălăbutoaia13, dar şi la Mărgineni (județul Bacău)14. De pe suprafaţa sitului au mai
fost recuperate şi câteva materiale ceramice atribuite culturii Noua.
Cercetare de suprafaţă: V. Diaconu.
14.
a)

Urecheni, comuna Urecheni, județul Neamţ
Fundătura
În extremitatea de sud-vest a satului, pe malul stâng al Pârâului Râiosul,
în perimetrul proprietăţii locuitorului Ciocoiu, au fost descoperite fragmente
ceramice din prima epocă a fierului, dar şi din secolul IV p. Chr. (cultura
Sântana de Mureş) (fig. 3/1-3). Tot de aici provin şi trei fusaiole (fig. 3/4-6) de
lut, o bucată de zgură metalică şi o piesă de plumb, de formă circulară, cu o
perforaţie centrală (fig. 3/7).
Semnalare: prof. S. Istrate.
15.
a)

Văratec, comuna Agapia, județul Neamţ
Mănăstirea Văratec
Cu prilejul lucrărilor de restaurare a Bisericii ,,Adormirea Maicii
Domnului” din incinta Mănăstirii Văratec a fost făcută supraveghere
arheologică în conformitate cu etapele de desfăşurare ale proiectului, în
perioada august-octombrie 2013.
Astfel, s-a observat că sub actuala pardoseală de lemn a fost o altă
pardoseală de cărămidă, sub care se găseau mai multe straturi de umplutură. În
zona naosului, sub pardoseala de cărămidă, a fost identificat un nivel alcătuit
din pietre de râu şi spărturi de piatră folosită la construcţia bisericii, această
depunere având rolul de a egaliza interiorul bisericii, dat fiind faptul că lăcaşul
de cult a fost ridicat pe un teren în pantă. Au putut fi făcute şi unele observaţii
legate de structura fundaţiei şi a elevaţiei.

13

14

Gh. Dumitroaia, R. Munteanu, O. Weller, D. Garvăn, V. Diaconu, R. Brigand, Un
nou punct de exploatare a apei sărate în preistorie, în D. Monah, Gh. Dumitroaia, D.
Garvăn (eds.), Sarea, de la prezent la trecut, BMA, XX, Editura „Constantin Matasă”,
Piatra-Neamţ, 2008, fig. 10.
Şt. Cucoş, Ceramica de ,,tip C” din aria culturii Cucuteni, în MemAntiq, IX-XI
(1977-1979), 1985, fig. 11/2, 5.
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De asemenea, au fost cercetate două cripte, aflate în pronaos (fig. 6/1, 2).
Una dintre acestea a aparţinut Cuviosului Iosif, decedat în 1828, iar cealaltă a
adăpostit osemintele primelor două stareţe ale mănăstirii – maicile Nazaria şi
Magdalena, decedate în 1814 și respectiv 1822. Ambele cripte au fost deranjate
în anii ’70, cu prilejul montării pardoselii de lemn. Singurele elemente de
inventar funerar sunt reprezentate de cărămizile cu inscripţie care atestă
identitatea defuncţilor (fig. 6/2, 3).
Supraveghere arheologică: Gh. Dumitroaia, V. Diaconu, R. Munteanu.

Pe baza celor prezentate anterior se poate concluziona că cercetările
arheologice din anii 2013 şi 2014 au adus noi contribuţii la repertoriul
arheologic judeţean. Cele 24 de situri şi puncte arheologice înregistrate, dintre
care unele inedite, se încadrează într-un interval cronologic amplu, de la
paleoliticul superior şi până în perioada modernă.

CHRONICLE OF THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES
IN THE NEAMŢ COUNTY (2013-2014)
Abstract
Keywords: Neamț County, archaeological sites,
archaeological researches, archaeological surveys, field surveys.

systematic

The paper presents the most important results of the archaeological
researches carried out during the 2013-2014 time period within the territory of
the Neamţ County. The systematic archaeological researches took place in
settlements such as Bodeşti - Cetăţuia Frumuşica, Piatra Neamţ - Poiana
Cireşului, Secu - Vechiul Schit Nifon al Mănăstirii Secu, as well as there were
also made several archaeological surveys and small field surveys. These
activities were all managed by specialists from the Neamţ County Museum
Complex. The newly identified settlements or those, within which systematic
researches were underway, both cover a vast chronological timeline, ranging
from the upper paleolithic to the beginning of the modern age.
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LIST OF ILLUSTRATIONS
Fig. 1. Pottery (1-3, 6, 7, 10) and stone items (4, 5, 8, 9): 1-5 – Plăieşu-La nord
de sat; 6-10 – Ţibucanii de Jos-Dealul Strâmbi.
Fig. 2. Pottery (1-3, 5-11) and stone items (4): 1-4 – Plăieşu-La izvoare; 5-9 –
Ingăreşti-La sud de şcoală; 10, 11 – Ingăreşti-Terasa Topoliţei.
Fig. 3. Pottery (1-6, 8-10) and metallic item (7): 1-7 – Urecheni-Fundătura; 810 – Ţibucanii de Jos-La sud-est de cimitir.
Fig. 4. Târgu Neamţ-Strada Cetăţii: 1, 2 – medieval tombs; 3 – section of a
clay conduct.
Fig. 5. Târgu Neamţ-Strada Cetăţii: 1-6 – medieval sherds from the XIVXV centurys.
Fig. 6. Văratec Monastery: 1, 2 – crypt; 3, 4 – inscribed bricks (XIXth century).
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Fig. 1. Ceramică (1-3, 6, 7, 10) și piese litice (4, 5, 8, 9):
1-5 – Plăieşu-La nord de sat; 6-10 – Ţibucanii de Jos-Dealul Strâmbi
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 2. Ceramică (1-3, 5-11) și piese litice (4): 1-4 – Plăieşu-La izvoare;
5-9 – Ingăreşti-La sud de şcoală; 10, 11 – Ingăreşti-Terasa Topoliţei
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Fig. 3. Ceramică (1-6, 8-10) și piesă de metal (7):
1-7 – Urecheni-Fundătura; 8-10 – Ţibucanii de Jos-La sud-est de cimitir
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Fig. 4. Târgu Neamţ - Strada Cetăţii:
1, 2 – morminte medievale; 3 – porţiune dintr-o conductă de lut
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Fig. 5. Târgu Neamţ-Strada Cetăţii:
1-6 – fragmente ceramice medievale din secolele XIV-XV
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Fig. 6. Mănăstirea Văratec:
1, 2 – cripte; 3, 4 – cărămizi cu inscripţii (secolul XIX)
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SEMNALĂRI DE PIESE ARHEOLOGICE,
NUMISMATICE ŞI CU SEMNIFICAŢIE ISTORICĂ
DIN COLECŢII PARTICULARE CONFISCATE
ŞI DESCOPERIRI FĂCUTE CU AJUTORUL
DETECTORULUI DE METALE
Gheorghe Dumitroaia
Cuvinte cheie: tezaur, monede, arme, podoabe, unelte, bronzuri.
Introducere
Aşa după cum se întâmplă peste tot în lume, interesul conaţionalilor
noştri faţă de patrimoniul cultural-mobil autohton şi cel străin este întreţinut atât
de pasiunea de a descoperi, cerceta şi admira în particular sau în interiorul unui
colectiv restrâns o anumită piesă / operă de artă sau colecţii cu caracter
arheologic, numismatic sau istoric, cât şi din raţiuni sau slăbiciuni de natură
economică ce poartă amprenta nivelului de dezvoltare pe care îl traversează
societatea. Şi într-un caz şi în celălalt, dorinţa de a acumula şi deţine un
patrimoniu de valoare poate fi nemărginită, ceea ce duce nu de puţine ori la
încălcarea legislaţiei.
Nu ştim cât de valabilă rămâne această constatare pentru situaţiile pe care
le vom semnala, foarte succint, mai jos, dar un lucru este sigur: există
colecţionari particulari sau căutători de comori ce încalcă legea şi sunt autorităţi
(Poliţia de Patrimoniu îndeosebi) care încearcă să oprească agresiunea asupra
patrimoniului mobil aflat în pericol. Fără să fim convinşi, întru totul, că cea de-a
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doua parte are dreptate în toate cazurile, semnalăm în continuare tuturor celor
interesaţi – istorici, arheologi, numismaţi etc. – cele mai importante piese din
colecţiile depuse la Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ în ultimii ani,
de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ și unii căutători de comori
pentru eventuale consultări.
I.

Colecţia Ovidiu Trifan (Pipirig, județul Neamț)
S-a aflat în custodia Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ ca
urmare a solicitării Inspectoratului Judeţean de Poliţie Neamţ, cu nr. 705723 din
04.07.2012. Din păcate, datorită numărului extrem de mare de obiecte, expertiza
dorită nu s-a putut realiza în termenul stabilit, întreg lotul fiind transferat către
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” din Iaşi, unde se pare ca se găseşte la
momentul redactării acestei note.
A.

Inventarul obiectelor

Nr.
crt.

Nr.
colet

sec. XX

Stare de
conservare

satisfăcătoare

Susceptibil
de clasare

1

Tub proiectil

2

1

Teacă baionetă militară

sec. XX

satisfăcătoare

nu

3

1

Vârf proiectil găurit

sec. XX

satisfăcătoare

nu

4

1

Bidon aluminiu

bună

nu

5

1

Grenadă defensivă

satisfăcătoare

nu

6

1

3 cărţi vechi

mediocră

nu

7

1

Piatră sferică neagră

rocă naturală

bună

nu

8

1

Unealtă (?)

rocă naturală

bună

nu

9

4

Fragmente ceramice

preistorie

mediocră

nu

10

5

Fragmente ceramice

preistorie

mediocră

nu

1

Denumire obiect

Datare

Al Doilea
Război
Mondial
Al Doilea
Război
Mondial
sec. XIX
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11

6

12

6

13

6

Plic cu 27 de monede: 7
monede de argint antice,
greceşti şi macedoneene;
1 drahmă de argint Antichitate
Histria;
17
monede
și
greceşti de bronz; 1 Evul Mediu
monedă bizantină de
bronz;
1
monedă
medievală.
Clasor cu 109 monede:
Evul Mediu
denari Ungaria.
Cutia 1, cu 347 de monede:
– placa 1: 59 de monede
medievale şi moderne de
argint şi bronz (turceşti,
ruseşti,
poloneze,
austriece, spaniole) şi 1
monedă de aur, bătută
pentru Austria (epoca
modernă);
– placa 2: 113 monede
medievale, bătute pentru
Ungaria, Polonia şi
Evul Mediu
Imperiul Otoman (provin
și
din tezaure monetare);
epoca modernă
– placa 3: 38 de monede
medievale şi moderne,
bătute pentru Ungaria,
Rusia, Polonia, Turcia
și Austria;
– placa 4: 136 de monede
medievale şi moderne,
bătute pentru Moldova,
Ţara
Românească,
Imperiul Austro-Ungar,
Imperiul Otoman, Rusia
şi Polonia.
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6

Cutia 2, cu 247 de
monede:
– placa 1: 37 de monede
romane de bronz; 19
denari
romani
republicani (probabil că
provin din tezaure
monetare);
– placa 2: 77 de monede
antice, dintre care 20 de
denari romani imperiali
de argint şi 57 de
monede
romane
imperiale de bronz;
– placa 3: 70 de monede
romane, dintre care 2 de
argint şi 68 de bronz;
– placa 4: 44 de monede
romane, dintre care 2 de
argint şi 42 de bronz.

Antichitate

bună

da

6

Cutia 3, cu 284 de monede:
– placa 1: 46 de monede,
dintre care 8 monede de
argint (antice, greceşti)
şi
38
de
bronz
(romane);
– placa 2: 92 de monede
bizantine de bronz;
– placa 3: 69 de monede,
dintre care 5 de argint
(bătute pentru Histria)
şi 64 de bronz (monede
romane);
– placa 4: 77 de monede
antice, greceşti, de
bronz.

Antichitate
şi
Evul Mediu

bună

da
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16

17

18

6

9 obiecte metalice, dintre
care: 7 vârfuri de săgeată
în stare precară de
conservare
(semne
premonetare) şi 2 obiecte
neidentificate,
fără
valoare patrimonială.

Antichitate

mediocră

nu

8

Cutia 1, cu 662 de obiecte:
– 39 de fibule fragmentare,
antice, de bronz;
– 51 de verigi de bronz;
– 572 de monede antice şi
medievale, în stare
mediocră de conservare,
necurăţate, cu depuneri
de pământ şi coroziune.

Antichitate
şi
Evul Mediu

mediocră
bună

parţial

8

Cutia 2, cu 216 piese:
– 198 de monede antice şi
medievale, în stare
mediocră de conservare,
necurăţate, cu depuneri
de pământ;
– 3 verigi de bronz;
– 15 obiecte neidentificate
de metal, ce constituie
părţi componente ale
acestora.

Antichitate
şi
Evul Mediu

mediocră
bună

?
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19

8

Cutia 3, cu 555 de piese:
– 120 de monede greceşti
şi romane, aflate în stare
de conservare mediocră;
– 55 de monede romane
de bronz; 1 monedă de
argint pentru Histria; 2
monede
medievale,
dintre care 1 de argint și
1 de bronz;
– 93 de monede romane
de bronz, aflate în stare
precară de conservare;
– 50 de monede romane de
bronz, conservate precar;
– 74 de monede medievale,
cu depuneri de pământ,
precar conservate;
– 13 monede romane de
bronz, aflate în stare
precară de conservare;
–
43
de
monede
medievale, necurăţate;
– 18 monede medievale,
dintre care 5 de argint şi
13 de bronz;
– 16 monede de bronz,
antice
(romane)
şi
medievale;
– 23 de monede de bronz,
romane şi bizantine;
– 11 monede antice şi
moderne de bronz şi 1
verigă de metal;
– 8 monede antice de
bronz;
– 1 monedă neidentificată
de argint, aflată în stare
precară de conservare;
– 1 monedă romană de
bronz;
– 28 de vârfuri de săgeată,
semne premonetare.

Gh. Dumitroaia

Antichitate
şi
Evul Mediu

mediocră
bună

în cea mai
mare parte

(Determinări: Gh. Dumitroaia, D. Mihăilescu, R. Munteanu)
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Câteva observaţii asupra materialului numismatic
Constituirea colecţiei pare să se fi produs în anul 1900, undeva în
Basarabia. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial aceasta trece în posesia
tânărului sublocotenent de artilerie Ion Trifan, care o aduce în ţară odată cu
retragerea armatei române. Din acest mic lot făceau parte: 1 ducat Vladislav al
II-lea (Muntenia), 1 follis bizantin, 1 denar Nero, 1 denar Traianus, 1 follis
Constantin cel Mare, 10 monede de cupru ruseşti din sec. XVII-XVIII, 2
monede medievale și 30 de monede din secolul XX.
Între 1944-1992 colecţia creşte numeric, sub atenta supraveghere a lui Ion
Trifan, fost funcţionar în satul Topoliţa, comuna Grumăzeşti. Au fost adăugate
colecţiei mai multe piese valoroase, cum ar fi: 2 denari romani imperiali de la
Traianus, 2 denari romani imperiali de la Marcus Aurelius, 1 antoninian de la
Gordian al III-lea, 1 sesterţ de la Antoninus Pius, 1 follis de la Constantin cel
Mare, 1 follis de la Crispus, 1 follis de la Carinus, 3 follis anonimi bizantini, 20
de monede medievale poloneze Sigismund al III-lea şi Ioan Cazimir, 3 reali
spanioli, 10 monede medievale turceşti etc.
În acea perioadă colecţia pierde 6 monede de aur (5 turceşti şi una bulgară ?)
confiscate de miliţia economică a regimului comunist. Tot atunci, Ion Trifan
participă cu o parte a colecţiei la expoziţia numismatică Colecţii şi colecţionari din
judeţul Neamţ, organizată în anul 1977 de Oficiul Judeţean de Patrimoniu.
După decesul colecționarului în 1992, au fost făcute de către fiul său,
Ovidiu Trifan, alte numeroase achiziţii şi s-a cercetat mult mai atent materialul
numismatic. Mărirea colecţiei s-a făcut prin schimburi între colecţionari, prin
achiziţii de la magazinele de specialitate, din târgurile de profil şi de antichităţi,
din diferite oraşe sau prin cumpărarea online.
Astfel, colecţia s-a îmbogăţit cu un număr semnificativ de monede
greceşti antice, romane (republicane şi imperiale), coloniale, bizantine şi
medievale. Au fost achiziţionate câteva loturi de monede: un lot Hoarda de Aur
(sec. XIII), un lot de 100 de denari Ungaria (sec. XV-XVI), un lot de 37 solidus
Polonia şi altul de 50 de para Turcia.
Dintre numeroasele monede enumerate în Inventarul de la punctul A,
am reţinut:
Monedă preromană din:
– Apolonia Tracică (450-400 î.H.), 1 diobol și 1 drahmă;
– Chersones (480-350 î.H.), 1 drahmă;
– Macedonia – Filip al II-lea (359-336 î.H.), 1 drahmă AE; Alexandru cel Mare
(336-323 î.H.), 6 AE, 2 drahme; Filip al III-lea Arideul (323-317 î.H.), 1
tetradrahmă; Demetrios Polioketes (306-283 î.H.), 1 AE; Bohice (353-352
î.H.), 1 AE; Macedonia Prima (158-149 î.H.), 1 tetradrahmă;
– Tracia – Maroneea (400-350 î.H.), 1 AE; Lysimach (323-281 î.Hr.), 1 AE;
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– Hestiaea (340-330 î.H.), 1 triobol;
– Olbia (330-250 î.H.), 1 AE;
– Atena, copie bronz (430 î.H.);
– Siria – Antioh al III-lea (223-187 î.H.), 1 AE; Antioh al IV-lea (175-164
î.H.), 1 AE.

Semnele premonetare şi moneda antică din:
Histria:
1. vârfuri de săgeţi;
2. semne premonetare sub formă de frunze de laur;
3. semne premonetare sub formă de salcie;
4. monede din etapa autonomă:
a. tipul 1, drahmă (av. capete tinere inversate; rv. vultur pe delfin);
b. tipul 2, monede cu roata;
c. tipul „vultur pe delfin” (av. zeul Apollo, Dionysos, Helios, Demetra,
Hermes; rv. vultur pe delfin).
5. monede din etapa colonială:
a. tipul „vultur pe delfin”;
b. tipul „împărat călare”.
Callatis – etapa autonomă
– monede de bronz care au pe av. capul unor zei (Apollo, Athena, Artemis,
Dionysos), iar pe rv. spicul de grâu, corabia și cununa de iederă.
Callatis – etapa colonială
– monede de bronz care au pe av. titulatura împăratului, iar pe rv. zeităţi
greceşti şi legenda KAΛΛATIANON.
Tomis (sec. VII-VI î.H.) – etapa autonomă
– monede de bronz (pe av. Zeus, Demetra, Hermes, iar pe rv. protomele cailor,
căciulile Dioscurilor, acvila şi legenda TOMI).
Tomis – etapa colonială
– monede care au pe av. efigia împăratului, iar pe rv. diferite divinităţi greceşti
şi legendele TOMITON, TOMEITON sau TOMEOC.
Monedă geto-dacică
– didrahmă tip Vârteju AR.
Monedă romană republicană
– denari de argint: Coelius Caldus (copie), Marcus Antonius, Augustus (quadrans).
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Moneda romană imperială de argint
– denari de la: Nero (54-68 d.H.) – 1 buc.; Domitian (81-96 d.H.) – 1 buc.;
Traianus (98-117 d.H.) – 3 buc.; Hadrianus (117-138 d.H.) – 1 buc.;
Antoninus Pius (138-161 d.H.) – 3 buc.; Antoninus Pius pentru Faustina –
2 buc.; Lucius Verus (161-169 d.H.) – 1 buc.; Marcus Aurelius (161-180
d.H.) – 2 buc.; Marcus Aurelius pentru Faustina II – 1 buc.; Commodus
(180-192 d.H.) – 1 buc.; Iulia Domna – 2 buc.; Caracalla (211-217 d.H.) –
1 buc.; Elagabal (218-222 d.H.) – 1 buc.; Severus Alexander (222-235
d.H.) – 2 buc.; Balbinus (238 d.H.) – 1 buc.; Constantin al II-lea (337-361
d.H.) – 1 buc. siliqua.

Moneda romană imperială de bronz
– Galba (68-69 d.H.) – dupondius; Vespasianus (69-79 d.H.) – as, dupondius,
sesterţ; Nerva (96-98 d.H.) – as, dupondius, sesterţ; Traianus (98-117 d.H.) –
as, 5 dupondius; Hadrianus (117-138 d.H.) – 3 as, 2 dupondius, 1 sesterţ;
Sabina – 1 as; Antoninus Pius – 3 as, 1 dupondius, 2 sesterţ; Faustina I – 2
as, 1 dupondius; Marcus Aurelius (161-180 d.H.) – 2 as, 1 dupondius;
Faustina II – 3 as, 2 dupondius, 1 sesterţ; Commodus (180-192 d.H.) – 1
sesterţ; Severus Alexander (222-235 d.H.) – 1 sesterţ; Gordian III (238-244
d.H.) – 1 antoninian; Filip Arabul (244-249 d.H.) – 1 antoninian; Traianus
Decius (249-251 d.H.) – 1 antoninian; Salomina, soţia lui Publius Egnatius
Gallienus (260-268 d.H.) – 1 antoninian; Claudius al II-lea Goticus (268-270
d.H.) – 4 antoninieni; Aurelianus (270-282 d.H.) – antoninian; Probus (276282 d.H.) – antoninieni; Carinus (283-285 d.H.) – follis; Diocleţian (284-305
d.H.) – 3 follis; Maximianus (286-305 d.H.) – 2 follis; Licinius I (308-324 d.
Hr.) – follis; Constantin cel Mare (306-337 d.H.) – 23 follis; Constantin al
II-lea (337-361 d.H.) – 4 follis; Constant (337-350 d.H.) – 4 follis;
Constanţiu al II-lea (337-361 d.H.) – 12 follis; Constantius Gallus (351-354
d.H.) – 8 follis; Helena, soţia lui Constantin Clorus (295-306 d.H.) şi mama
lui Constantin cel Mare – 1 antoninian; Crispus (307-327 d.H.) – 2 follis;
Iulian Apostatul (360-363 d.H.) – 3 follis; Valentinian I (364-375 d.H.) – 2
follis; Theodosius (379-395 d.H.) – 1 follis; Aellia Flacilla, prima soţie a lui
Theodosius I (379-395 d.H.) – 1 follis; Honorius (393-423 d.H.) – 1 follis.
Monedele coloniale din:
– Marcianopolis – Septimius Severus (193-211 d.H.), 3 AE; Caracalla (211217 d.H.); Elagabal (218-222 d.H.), 10 AE; Diadumedian, 2 AE, Severus
Alexander (222-235 d.H.);
– Nicopolis ad Istrum – Commodus (180-192 d.H.), 1 AE; Septimius Severus
(193-211 d.H.), 3 AE; Geta (209-212 d.H.), 3 AE; Plautilla, 2 AE;
Diadumedian, 1 AE;
https://biblioteca-digitala.ro

440

Gh. Dumitroaia

– Nicaea – Septimius Severus (193-211 d.H.), 1 AE; Geta (209-212 d.H.), 1
AE; Elagabal (218-222 d.H.), 1 AE; Severus Alexander (222-235 d.H.), 3
AE; Gordian III (238-244 d.H.), 1 AE;
– Adrianopolis – Maximinus Tracul (235-238 d.H.), 1 AE; Gordian III (238244 d.H.), 1 AE; Valerianus I (253-260 d.H.), 1 AE;
– Odessos – Elagabal (218-222 d.H.), 2 AE;
– Nicomedia – Caracalla (211-217 d.H.), 1 AE; Claudius Gothicus (268-270
d.H.), 1 AE;
– Bithinia – Severus II (307-307 d.H.), 1 AE;
– Alexandria – Traianus (98-117 d.H.), 1 AE;
– Egipt – Domitianus (81-96 d.H.), 1 AE.
Monede bizantine
Colecţia conţine doar piese de aramă de la:
– Arcadius (394-406 d.H.) – 4 AE; Anastasius (491-518 d.H.) – 1 follis; Justin I
(518-527 d.H.) – 1 follis; Justinian I (527-565 d.H.) – 1 follis, 2 demifollis, 1
decanuma (decanummium), 1 pentanuma; Justin II (565-578 d.H.) – 1 follis, 2
demifollis, 3 pentanuma; Flavius Mauricius Tiberius (582-602 d.H.) – 1 follis;
Focas (602-610 d. Hr.) – 1 demifollis; Vasile al II-lea, Constantin al VIII-lea –
follis anonim clasa A; Roman III (1028-1034) – follis anonim clasa B; Mihai
al IV-lea (1034-1041) – follis anonim clasa C; Constantin IX (1050-1060) –
follis anonim clasa D; Roman IV (1068-1071) – follis anonim;
– un lot de 11 monede scifate de la: Manuel I Comnenul (1143-1180), Alexios
I Comnenul (1081-1118), Ioan II Comnenul (1118-1143), Andronicus I
(1183-1185), Alexios III (1195-1203);
– un alt lot de monede scifate, tăiate parţial sau total – sec. XIII.
Monede medievale, care provin din:
– Hoarda de Aur (sec. XIII) – lot de 25 AE;
– Polonia: Sigismund I (1506-1548), 4 groşi; Sigismund III (1587-1623) – 1
piesă de 6 groşi; Ioan Cazimir (1648-1668), una piesă de 2 groşi, 1 piesă de 6
groşi, 2 solidus; Stanislav Paniatovski (1764-1795), 4 piese AE şi 1 de argint;
– Suedia: Gustav Adolf (1611-1632), 3 piese de 1,5 groşi;
– Spania: Filip al III-lea, 1 monedă de 8 reali, 1 monedă de 4 reali, 1 monedă
de 2 reali; Filip al V-lea, 1 piesă de 4 reali; Ferdinand al VII-lea, 1 piesă de
4 reali;
– Turcia: 4 aspri, sec. XVI; 3 dirhemi, sec. XVI; un lot de 50 piese para, sec.
XVII; 2 jumătăţi kuruşi, sec. XVII-XVIII;
– Rusia: Ecaterina II (1762-1796) – 5 ruble AE; 6 piese Petru I (1696-1725) – 6
ruble; Ana Ivanovna (1730-1740) – 2 piese; Alexandru I (1801-1825) – 2
piese; Nicolae I (1825-1855) – 3 piese;
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– Ungaria: Sigismund de Luxemburg – 1 denar; Ferdinand II-lea – 2 monede de
3 creiţari; Leopold I (1657-1707) – 2 piese de 6 creiţari, 1 piesă de 15 creiţari;
Francisc Rakoczi – 1 şi 10 poltura; Maria Tereza (1740-1780) – 1 poltura;
– Imperiul Romano-German: Leopold I (1657-1707) – 3 creiţari, 1 piesă de
10 creiţari; Maria Tereza (1740-1780) – 1 piesă de 1 creiţar, 1 piesă de 3
taleri; Francisc I – 3 piese de 20 creiţari, 1 ducat 1855 şi foarte multe
monede de 1 Kr.

Monede medievale din:
– Moldova: Alexandru cel Bun (1400-1432) – jumătate de gros, 1 gros, 2 groşi
(dubli groşi), anepigrafe de cupru; Dabija (1661-1665) – 9 şilingi;
– Ţara Românească: Mircea cel Bătrân (1386-1418) – 11 ducaţi; Vladislav II
(1448-1456) – 1 ducat;
– Transilvania: Gabriel Bethlen (1613-1629) – gros mare; Mihail Apafi (16611690) – 12 groşi (copie); Maria Tereza (1740-1780) – greschl;
– Muntenia şi Moldova: 4 monede Sadagura (1772-1773).
Un lot important din colecţie îl reprezintă monedele de la Vetrişoaia,
județul Vaslui. Aici, cu prilejul unor lucrări agricole efectuate în 1999 de către
muncitori din comuna Pipirig, au fost descoperite numeroase monede medievale
într-un loc rămas necunoscut. Piesele au fost împărţite între lucrători, de la care
în anul 2001 au fost recuperate 10 monede, iar un an mai târziu 49 de monede
(Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană – denari şi taleri; Regatul
Poloniei – szostaki și tripli groşi; Regatul Ungariei – denari) de către Muzeul
Judeţean „Ştefan cel Mare” din Vaslui. De la ceilalţi lucrători agricoli,
învăţătorul Ovidiu Trifan a cumpărat încă 8 tripli groşi şi 38 szostaki Polonia,
dar şi 109 denari Ungaria.
(Informații: D. Mihăilescu)
II.

Colecția Dumitru Ioniță (Farcașa, județul Neamţ)

A.

Inventarul obiectelor

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Sabie / Tesac
Baionetă cu teacă metalică
Baionetă
Baionetă
Baionetă cu inscripţie pe lamă

Datare

sec. XIX
sec. XX
sec. XX
sec. XX
sec. XX

Stare
conservare
bună
bună
bună
bună
bună
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6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

Baionetă cu teacă metalică şi
suport de piele
Baionetă cu teacă metalică
Baionetă cu inscripţie pe lamă
Baionetă cu secţiune pătrată
Baionetă cu secţiune pătrată
Baionetă cu secţiune păstrată
Baionetă cu secţiune pătrată
Baionetă
cu
secţiune
triunghiulară
Baionetă cu nervură mediană
Baionetă cu secţiune pătrată
Baionetă cu teacă metalică
Baionetă cu o plăsea spartă
Baionetă cu teacă metalică,
cu inscripţie
Sabie cu plăsele de lemn /
Tesac
Satâr
Iatagan cu inscripţie arabă

Sabie cu gardă, mâner spart şi
vârf rupt
Cruce de lemn dintr-un iconostas
Aplice icoane (9 buc.)
a) 6 inele sigilare
b) 2 sigilii / ștampile
2 monede
a) 2 topoare de piatră perforate
b) Unealtă silex / Topor
c) Așchie silex
d) Râșniță
e) Sigiliu metalic
8 icoane de lemn: Maica
Domnului
(2);
Naşterea
Domnului; Învierea; Mihail şi
Gavril (2); Iisus Hristos (?);
Sfânta Parascheva
Vas cu capac pentru mir

Gh. Dumitroaia
sec. XX

mediocră

nu

sec. XX
sec. XX
sec. XX
sec. XIX
sec. XIX
sec. XIX

mediocră
bună
mediocră
bună
medie
satisfăcătoare

nu
nu
nu
nu
nu
nu

sec. XIX
sec. XIX
sec. XX (?)
sec. XIX (?)

mediocră
satisfăcătoare
bună
medie

nu
nu
nu
nu

sec. XIX

bună

nu

bună

da

sec. XX

sec. XIX

bună

bună

1911
sec. XVIII-XIX
(?)
sec. XIX

bună

proastă

nu

nu
nu

nu

sec. XIX (?)
sec. XX
epoca modernă
sec. XX
Evul Mediu
?
eneolitic
preistorie
–
sec. XIX-XX

bună
satisfăcătoare
bună
bună
bună
satisfăcătoare
bună
bună
bună
bună

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

sec. XX

mediocră

nu

sec. XX

mediocră

nu
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a) 4 pipe de lut
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Evul Mediu

b) Fusaiolă bitronconică
c) Fragment ceramic neolitic

d) Fragment ceramic dacic (?)
e) Mărgea
f) Corn pentru praf de pușcă
Ghiulea de piatră (?)

14 cărţi vechi, cu caractere
chirilice

preistorică /
antică
eneolitic /
epoca bronzului
–
?
sec. XVIII
–

bună;
fragmentară
bună

nu

bună

nu

precară
bună
bună
bună

bună
bună
bună
bună
bună
bună
bună
foarte bună

nu
nu
nu
nu
5 cărți sunt
susceptibile
de clasare
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

bună
bună

nu
nu

bună

nu

bună
bună

nu
nu

bună
foarte bună

da
nu

bună

da

sec. XIX

Olan de canalizare
sec. XVII-XVIII
Arbaletă marca Crossbow
epoca modernă
Săgeată de arbaletă
epoca modernă
Cuţit de vânătoare
sec. XX
Cuţit de vânătoare
sec. XX
Pumnal încovoiat, tip cukri
sec. XX
Sabie cu mâner de lemn
sec. XIX
Stilet cu teacă metalică
sec. XX
Iatagan cu inscripţie 1940,
sec. XX
şaska
Cuţitaş cu sabie
sec. XX
Baionetă cu secţiune pătrată
sec. XX
Stilet cu teacă metalică, cu
sec. XX
stemă Mihai I
Stilet cu articulaţie metalică
sec. XX
Sabie cu conduraş pe gardă
sec. XIX
(rusească)
Briceag cu toc de piele
sec. XX
Sabie încovoiată cu inscripţie
1918
Sabie încovoiată cu teacă de
sec. XIX
piele
Sabie cu inscripţie Solingen
sec. XX
Baionetă cu teacă din piele
sec. XX
Iatagan cu teacă de piele şi
sec. XIX (?)
plăsele de os
Sabie cu gardă şi teacă de piele
sec. XIX

nu

precară

bună

bună
bună

foarte bună
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
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Baionetă cu inscripţie
Sabie încovoiată cu gardă şi
svastică pe mâner, cu teacă
de lemn
Teacă din piele neagră, cu
svastică
Teacă sabie
Teacă de piele neagră, încovoiată
Ciocan de marcat cu clupă
Încărcător metalic
Pistol cu cocoş
Recipient metalic – toc
pentru praf de puşcă
Pistol cu butoiaş
Pistol cu butoiaş
Pistol cu butoiaş
Ghiulea de metal

Topor de piatră cu gaură de
fixare
Rocă bitronconică
Icoană Sfânta Parascheva, din
carton caşerat pe lemn
Icoană Sfinții Mihail şi Gavril,
din carton lipit pe lemn
a) Topor de piatră

71

72

b) Obiect ceramic / de piatră
(?) cu perforaţii
c) 4 piese: din argilă (2) şi din
lut (2), cu însemne grafice
incizate, ce constituie
replici nereuşite după
obiecte din alte medii
culturale, atribuite, aşazisei scrierii danubiene
9 vârfuri de săgeată

sec. XX

bună

nu

sec. XX

bună

nu

sec. XX

bună

nu

sec. XX
sec. XX
sec. XX
sec. XX
sec. XIX (?)
sec. XVIII-XIX
(?)
–
sec. XIX (?)
sec. XIX (?)
sec. XVI-XVII
(?)
eneolitic /
epoca bronzului
–

bună
bună
bună
mediocră
–

nu
da
da
nu
nu

bună
bună
bună

nu
nu
nu

bună

da

bună

satisfăcătoare

sec. XX
sec. XX

preistoric
?

da

nu

bună

nu

bună

nu

bună

bună;
fragmentar

nu
nu

bună

nu

falsuri
contemporane

bună

nu

Antichitate;
Evul Mediu

bună

nu
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a)

73

74

13 monede antice şi
medievale, din care: 4
denari romani; 2 falsuri
după monede antice; 2
denari Ungaria
b) 3 falsuri după monede
medievale
c) 1 para turcească; 1 monedă
austriacă
d) Vârf de săgeată
e) 2 cercei
5 boxuri

Antichitate;
Evul Mediu

bună

cei 4 denari
romani sunt
susceptibili
de clasare

Evul Mediu

bună

nu

sec. XIX

bună

nu

sec. XX
epoca modernă
epoca modernă

bună
bună
bună

nu
nu
nu

Şi acest lot de artefacte a fost returnat Inspectoratului Judeţean de Poliţie
Neamţ, care l-a înaintat Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, pentru o
expertizare amănunţită.
(Examinări: Gh. Dumitroaia, D. Mihăilescu, R. Munteanu)
III.

Bunuri descoperite cu ajutorul detectorului de metale în judeţul Neamţ

A.

Prezentare generală

Obiectele la care facem referire au fost predate Muzeului de Istorie şi
Arheologie Piatra-Neamţ în perioada decembrie 2012 - octombrie 2013 de către
ing. Irimia Marius Ioan, domiciliat în Piatra-Neamţ.
Pentru întocmirea evaluării s-au realizat cercetări de suprafaţă în unele
dintre punctele indicate ca loc de provenienţă, i s-au solicitat descoperitorului date
suplimentare privind contextul, au fost consultate documentaţiile privind
colecţiile proprii, sursele bibliografice şi cele web pentru identificarea analogiilor.
În privinţa provenienţei obiectelor trebuie specificate următoarele:
– pentru identificarea lor în teren s-a utilizat un detector de metale, iar
recuperarea s-a realizat prin săpături punctuale, efectuate în funcţie de
semnalul aparatului de detecţie;
– pentru predarea lor s-a folosit o cale abreviată faţă de cea stipulată în Legea
182 / 2000, art. 48; bunurile nu au fost încredințate primarului fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale unde au fost identificate, ci direct muzeului; un
singur lot de obiecte a fost declarat Direcţiei Judeţene pentru Cultură;
– aşa cum reiese şi din procesele verbale întocmite cu ocazia predării,
indicaţiile topometrice sunt minime sau chiar absente; la solicitările
ulterioare am primit unele repere suplimentare, dar în continuare este
necesară verificarea tuturor punctelor;
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– obiectelor aduse la muzeu le lipseşte contextul descoperirii;
– loturile de materiale, aşa cum apar înscrise pe procesele verbale, constituie
grupări aleatorii, care nu au nici o relevanţă în privinţa asocierilor
cronologice sau stratigrafice.
Iniţial, într-o primă listă de lucru au fost înscrise toate artefactele predate
muzeului în perioada mai sus amintită – 154 de obiecte, grupate la 55 de poziţii.
Dintre acestea cele mai multe sunt piese aparţinând ultimului secol (recente şi
foarte recente), fără valoare din punctul de vedere al patrimoniului cultural
naţional. În această categorie se încadrează obiecte precum cheile de yală,
lacătul, uneltele şi accesoriile ce servesc în gospodărie (seceră, coasă, inele de
fixat coada uneltelor, ţesala, potcoava), diverse verigi, tuburile de cartuşe,
monedele recente.
Pentru unele dintre piese (scările de şa şi o parte din topoare), lipsa
contextului de descoperire ne împiedică să le situăm cu siguranţă pe un palier
cronologic clar; acestea pot aparţine, în egală măsură, perioadei medievale sau
uneia mai recente (epoca modernă / începutul celei contemporane). Ele
constituie, oricum, produse de serie, comune, fără elemente intrinseci de datare.
Lor li se adaugă obiectele greu de atribuit din punct de vedere funcţional: este
cazul piesei înregistrată în mod eronat ca buzdugan (gol în interior), a amnarului
(o simplă verigă rectangulară, în realitate), a diferitelor verigi. O menţiune
trebuie făcută şi asupra aşa-numitului „buton de la o gardă de sabie”, pentru
care nu avem deocamdată repere clare de încadrare. Piesa numită astfel,
discoidală, biconvexă, este în mod evident un element ce se ataşa de o tijă, prin
intermediul perforaţiei rectangulare care o străbate. În ce măsură aceasta a
împodobit mânerul unei spade sau a făcut parte dintr-o altă piesă, credem că
este greu de stabilit.
Cea mai mare parte dintre obiectele menţionate mai sus nu constituie
bunuri de patrimoniu.
Prezentăm, mai jos, obiectele care reprezintă bunuri culturale de valoare
şi câteva repere referitoare la răspândirea lor. La evaluare s-a ţinut cont de
frecvenţa lor, de lipsa informaţiilor suplimentare, de analogiile existente şi de
evaluarea pieselor similare aflate în colecţiile Muzeului de Istorie şi Arheologie
Piatra-Neamţ. Subliniem, încă o dată, faptul că în lipsa unui context clar, aceste
artefacte arheologice îşi pierd mult din valoare. Cu excepţia monedelor, care
sunt elemente de datare în sine, pentru interpretarea corectă a mediului care a
produs şi / sau vehiculat celelalte piese ce compun lotul analizat este absolut
necesară cunoaşterea tipului de sit din care provin (aşezare, necropolă, depunere
izolată etc.), a stratigrafiei, a condiţiilor de zacere etc.
1.
Vârfuri de săgeată: descoperite la Trifeşti-Feleşti, sunt bine conservate şi
aparţin unor tipuri comune epocii fierului; cel în trei muchii este de factură
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scitică, în timp ce exemplarul foliaceu este atribuibil mediului local. Piese de
acest tip apar cu frecvenţă destul de ridicată în Moldova.
2.
Verigă de argint: de la Turtureşti-Dealul Vulpii, se prezintă în stare bună
de conservare. Este, probabil, parte componentă a unui obiect de podoabă din
perioada antichităţii.
3.
Didrahmă dacică (pl. VII/1): de la Turtureşti-Dealul Vulpii, aparţine
tipului monetar Adâncata-Mănăstirea, datând din secolul al II-lea î.H. Pare a fi
bătută dintr-un argint cu titlu scăzut, piesa având o culoare brun-negricioasă.
Efigia aversului este în mare parte ştearsă. Ţinând cont de aria de răspândire a
tipului, această descoperire monetară izolată ridică unele semne de întrebare.
4.
Denari romani republicani (pl. VII/2-4): tot de la Turtureşti-Dealul Vulpii,
sunt din argint, bine păstraţi, având mici zone în care legenda sau efigia sunt şterse.
Sunt piese cu o largă răspândire. Se datează după cum urmează: a) L. Manlius
Torquatus – 113 / 112 î.H.; b) C. Norbanus – 82 î.H.; c) C. Servilius – 52 î.H.
5.
Cei 10 denari romani imperiali de argint de la Tazlău (pl. III, IV) sunt bine
păstraţi. Lotul a făcut parte, cel mai probabil, iniţial din tezaurul monetar aflat la
ora actuală la Muzeul Naţional de Istorie a României din București. Monedele au
fost bătute între 69-164 d.H, de către împăraţii Vitellius, Vespasian, Traian,
Hadrian, Antoninus Pius (pentru cele două monede Diva Faustina I), Marcus
Aurelius. Tezaure monetare din acelaşi interval cronologic sau cu aceeaşi
componenţă apar frecvent în contexte arheologice din Moldova.
6.
Fibula (pl. VIII/2): piesă de argint de la Trifeşti-Feleşti, este în stare
relativ bună de conservare. Corpul acesteia este îndoit şi uşor răsucit lateral,
deformarea datând cel mai probabil dinaintea depunerii obiectului de podoabă
în pământ. Este de tipul cu semidisc, arc înălţat şi picior romboidal, alungit.
Umerii piciorului, la fel ca şi placa semidiscoidală, sunt împodobite cu
proeminenţe (plate, circulare, în cazul piciorului; globulare în cel al plăcii).
Resortul, care pare să fi fost realizat din fier, precum şi acul lipsesc. Tipul este
specific secolelor IV-V d.H.
7.
Cele cinci piese de cupru sau bronz reunite sub numele de obiecte
decorative, neilustrate, provin de la Trifeşti-Feleşti şi sunt părţi componente ale
unor obiecte de podoabă, prost păstrate. Se datează, cel mai probabil, în
antichitatea târzie sau evul mediu timpuriu (sec. IV-VIII). Sunt relativ greu de
fixat cronologic cu mai mare precizie, iar bagajul de informaţii istorice conținut
este foarte redus.
8.
Fibula digitată (pl. VIII/1): descoperită tot la Trifeşti-Feleşti, reprezintă o
piesă lucrată din bronz, relativ bine păstrată. Resortul, arcul şi piciorul de
prindere lipsesc. Tipul este specific secolelor V-VII d.H., prezenţa sa în
Moldova fiind destul de rară.
9.
Cele două catarame de bronz de la Trifeşti-Feleşti, sunt bine conservate.
Cea cu colţurile rotunjite este o piesă comună, cu o datare într-un interval
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cronologic mai larg, fără elemente distinctive. Cea de-a doua, prin decorul
plăcii pare a aparţine aceluiaşi orizont cronologic ca şi fibula de mai sus (sec.
V-VII d.H.).
10. Vârful de lance (provenind de la Turtureşti-Dealul Vulpii este foliaceu,
cu tubul şi vârful rupte din vechime. Realizat din fier, este destul de precar
păstrat. Specific unui palier cronologic larg, pe parcursul evului mediu, este o
armă comună.
11. Depozitul de unelte, arme și obiecte de harnașament (pl. I, II) de la ŞovoaiaDealul Balanului, cuprinde piese lucrate din acelaşi material. Poate fi atribuit
perioadei medievale. Sunt arme comune, în stare relativ bună de conservare.
(Informații: R. Munteanu, D. Garvăn, C.-D. Nicola)

B.

1

2

3

Cele 10 monede descoperite iniţial la Tazlău (pl. III, IV)
Vitellius, denar AR 
Av.: A VITELLIVS GERMAN IMP AVG
TRP; cap laureat, spre dreapta
Rev.: XV VIR SACR FAC; trepied cu delfin
deasupra şi corb dedesubt
Bătut în 69 AD
Ref.: RIC 109, BMC 39
Vespasian, denar AR 
Av.: IMP CAESAR VESPASIANVS AVG;
cap laureat, spre dreapta
Rev.: PON MAX TR P COS VI; Victoria în
picioare, pe prora unui vas, ţinând o cunună şi
frunze de palmier
Bătut în 75 AD
Ref.: RIC II, 93, p. 25 – Cohen 368, New RIC 777
Vespasian, denar AR 
Av.: T CAESAR IMP VESPASIANVS
AVG; cap laureat, spre dreapta
Rev.: COS VII; vultur stând pe un altar, cu
capul spre stânga
Bătut în 76 AD
Ref.: RSC 121, RIC 847, (RIC [1962] 99a),
BMC 180, Sear RCV I: 2287

D = 1,80-1,90 cm
Greutate = 2,95 g
Parte din avers şi complet
reversul sunt tocite, cu
legenda şi reprezentările
iconografice puţin vizibile.

D = 1,70-1,90 cm
Greutate = 2,90 g
Avers: păstrează doar un
fragment din cercul perlat
care delimitează legenda;
parte din legendă este tocită;
revers: suprafaţă tocită, cu
legenda parţial păstrată.
D = 1,80-1,90 cm
Greutate = 2,90
Avers: marginile tocite şi
neregulate, cu parte din
legendă ştearsă; revers:
suprafaţa tocită, cu inscripţia
păstrată incomplet.
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Traian, denar AR 
Av.: IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR
P COS VI P P; bust laureat, spre dreapta; un
uşor drapaj pe umărul stâng
Rev.: S P Q R OPTIMO PRINCIPI; Traian în
postură ecvestră, spre stânga, ţinând o suliţă şi o
mică reprezentare a Victoriei (?)
Bătut în 113 AD
Ref.: RIC II 291 var. (bust drapat); BMCRE
445; RSC 497a

D = 1,90 cm
Greutate = 3,00 g
Uşor tocită (mai puternic pe
revers); formă neregulată.
Oxid verde păstrat mai ales pe
avers. Uşor tocită, dar lizibilă.

6

Hadrian, denar AR 
Av.: IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS
AVG; bust laureat, spre dreapta; faldurile unui
costum pe umărul îndepărtat
Rev.: P M TR P COS III; Felicitas în picioare,
spre stânga, ţinând caduceul şi cornucopia;
FELIC AVG în exergă
Bătut în 119 AD
Ref.: RIC 119b; RSC 599

D = 1,85-1,90
Greutate = 3,20 g
Legenda aversului este
parţial ştearsă. Disc perlat
parţial păstrat, pe ambele
feţe. Tocită inegal – mai
subţire pe o parte, mai
groasă în rest.

7

Hadrian, denar AR 
Av.: HADRIANVS AVGVSTVS; cap laureat,
spre dreapta
Rev.: COS III; Pudicitia aşezată, spre stânga,
ajustându-şi vălul cu mâna dreaptă
Bătut în 128 AD
Ref.: RIC 178; RSC 393; Sear 3478

4

5

Hadrian, denar AR 
Av.: HADRIANVS AVG COS III P P; cap,
spre dreapta, fără cunună
Rev.: FIDES P V BLICA; Fides ţinând un coş
de fructe şi un snop de spice
Bătut în 119 AD
Ref.: RIC 241A; RSC 716

D = 1,60-1,70 cm
Greutate = 3,35 g
Disc
uşor
deformat
(ovoidal),
de
grosime
inegală. Parte din legenda de
pe ambele feţe este ştearsă;
tocită până spre jumătatea
legendei. Prezintă mai multe
crăpături adânci pe muchie.

D = 1,80-1,85 cm
Greutate = 3,10 g
Muchia şi reversul sunt tocite
mai puternic; prezintă mai
multe crăpături pe revers.
Păstrează cercul perlat pe
ambele feţe. Aversul este
acoperit de oxizi de culoare
verde deschis.
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Diva Faustina, denar AR 
Av.: DIVA FAV STINA; bust drapat, spre dreapta
Rev.: AVGV STA; Ceres sau Aeternitas în
picioare, spre stânga, ridicând mâna dreaptă şi
ţinând o torţă în mâna stângă
Bătut post 140 / 141 AD
Ref.: RIC 361; RSC 101a; BMC 417; Sear 4583
Diva Faustina, denar AR 
Av.: DIVA FAVSTINA; bust drapat, spre dreapta
Rev.: AETER NITAS; Junona în picioare, spre
stânga, ţinând sceptrul şi ridicând mâna dreaptă
Bătut post 140 / 141 AD
Ref.: RIC 344; RSC 26; Sear 4568
Marcus Aurelius, denar AR 
Av.: ANTONINVS AVG ARMENIACVS;
cap laureat, spre dreapta
Rev.: P M TR P XVIII IMP II COS III; Armenia
jelind, aşezată spre stânga; poartă o pălărie
ascuţită; mâna pe arcul cu tolba de săgeţi, lângă
un vexillum şi un scut; ARMEN în exergă
Bătut în 164 AD
Ref.: RIC 81

D = 1,60-1,80 cm
Greutate = 3,15 g
Marginile tocite – păstrează
parţial cercul perlat care
înconjoară legenda; revers –
legenda este tocită, vag
vizibilă. Prezintă mai multe
crăpături pe muchie. Parţial
acoperită cu oxid verde pe
ambele feţe.

D = 1,70-1,75 cm
Greutate = 3,30 g
Tocită pe ambele feţe, cu
legenda parţial păstrată. Parţial
acoperită cu oxid verde.
D = 1,60-1,70 cm
Greutate = 3,10 g
Legenda şi reprezentările
iconografice
destul
de
vizibile; legenda parţial
pierdută în partea inferioară
a aversului

(Determinări: L. Munteanu)
C.
Componenţa tezaurului de la Tazlău, predat Muzeului Naţional de Istorie
a României din București (pl. V)
În conformitate cu Oferta nr. 2873 din 17.10.2013, înregistrată la Muzeul
Naţional de Istorie a României cu nr. 5872 din aceeaşi dată, din cele 271 de
monede puse la dispoziţie „spre vânzare” de către Irimia Marius Ioan au fost
remarcate următoarele exemplare:
– Otho – 1 buc.; Nero – 2 buc.; Vittelius – 1 buc.; Vespasianus – 54 buc.;
Domitianus – 14 buc.; Iulia Titi – 1 buc.; Nerva – 4 buc.; Traianus – 58 buc.;
Hadrianus – 56 buc.; Marcianus – 1 buc.; Sabina – 2 buc.; Antoninus Pius –
25 buc.; Livius Antoninus Pius – 2 buc.; Diva Faustina I – 14 buc.; Marcus
Aurelius – 11 buc.; Faustina II – 13 buc.; Commodus – 3 buc.; Crispina – 2
buc.; Lucilla – 3 buc.; Iulia Domna (?) – 1 buc.
(Consemnare: D. Moisil)
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Precizări privind unele detecţii din judeţul Neamţ
1. La 03.12.2012, la Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ
(MIAPN) au fost predate 50 de obiecte din metal şi un număr neprecizat de
fragmente ceramice, pentru „restaurare şi eventuală achiziţie” !
La momentul respectiv nu s-a precizat locul de descoperire (identificat
ulterior ca aparţinând de satul Turtureşti). Oricum, piesele arheologice găsite cu
ajutorul detectorului de metale nu au fost anunţate autorităţilor locale, conform
cu reglementările legale în vigoare.
2. La 04.01.2013, la MIAPN sunt predate două monede romane
republicane şi un inel de argint, „pentru o eventuală achiziţie”. Nu este precizat
locul, iar descoperirea nu a fost anunţată autorităţilor locale.
3. La 26.01.2013, la MIAPN sunt predate 34 de obiecte, găsite ca urmare
a folosirii detectorului. Nu reiese de nici unde dacă au fost înştiinţate autorităţile
locale, conform legii.
4. Irimia Marius Ioan mărturiseşte singur, pe forum-ul DetectieMetal.com,
sub ID-ul sopri21, în postarea intitulată arme de lupta 2
(http://detectiemetal.com/ viewtopic.php?f=14&t=3674), că revenind pe teren pe
data de 29.01.2013, în locul descoperirii topoarelor predate cu câteva zile înainte
muzeului, „am mai găsit diverse obiecte din fier şi o cataramă din bronz … păcat
că am distrus-o cu cazmaua”. De aici reiese în mod clar că au fost efectuate
săpături neautorizate şi s-a distrus un bun arheologic.
5. La 01.02. 2013 au fost predate la MIAPN alte 11 obiecte de metal de pe
Dealul Balaurului. Nici aceste descoperiri nu au fost anunţate autorităţilor locale.
6. La 21.02.2013, proprietarului detectorului i se deschide o fişă de
împrumut la biblioteca MIAPN, de unde vor fi luate spre consultare diverse
lucrări, între care şi numărul al XVIII-lea al anuarului Memoria Antiquitatis. În
acest volum se găsesc câteva repertorii ale descoperirilor din judeţ, folosite
ulterior în căutările cu detectorul.
7. La 23.02.2013 sunt predate MIAPN un număr de opt obiecte de metal,
găsite pe teritoriul fostului sat Nicoreşti. Reiese clar că nici aceste piese nu au
fost prezentate autorităţilor locale.
8. Pe acelaşi forum DetectieMetal.com, sopri21 anunţă la 24.02.2013
(http://detectiemetal.com/viewtopic.php?f=14&t=3877) descoperirea unei
monede şi a mai multor tuburi de cartuşe, cedate „prietenului care a mers cu
mine şi m-a ajutat la săpat ...”. Din comentariile la respectiva postare reiese că
ar fi vorba despre o accea turcească, despre care nu avem cunoştinţă să fi fost
declarată autorităţilor sau predată. Dacă este aşa, unde este ?
9. Pe forumul DetectieMetal.com Irimia Marius postează, pe 14.03 şi
02.04., ieşirile pe care le face „detectoristul” în apropierea oraşului, menţionând
de fiecare dată „capturile” din detecţie, printre care „2 monede subţiri şi un
ornament de inel” (http://detectiemetal.com/viewtopic.php?f=14&t=4024), „o
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monedă
moldovenească
(1
gros
moldovenesc)”
(http://detectiemetal.com/viewtopic.php?f=14&t=4190). De altfel, urmărind
intrările din secţiunea Poveşti şi imagini ale obiectelor găsite de pe forumul
menţionat, avem certitudinea că nu toate obiectele descoperite de către Irimia
Marius au fost predate, iar atunci când acestea au ajuns la muzeu, între data
descoperirii şi cea a predării s-a scurs un interval de timp considerabil: primele
postări datează din octombrie 2012 (detecţie 10 11 octombrie 2012_1:
http://detectiemetal.com/viewtopic.php?f=14&t=3081; detecţie 13 octombrie
2012: http://detectiemetal.com/viewtopic.php?f=14&t=3107; inel subţire, metal
necunoscut: http://detectiemetal.com/viewtopic.php?f=14&t=3135), iar prima
„vizită” la muzeu este făcută de descoperitor abia în data de 03.12.2012.
10. La 11.10.2013, pe forumul DetectieMetal.com, în cadrul postării
plumbi
de
flintă
şi
denari
imperiale
romani
(http://detectiemetal.com/viewtopic.php?f=14&t=5690) sopri21 anunţă că a găsit
„10 dinari romani” la adâncimi cuprinse între 15 şi 35 cm. Nu sunt înştiinţate
autorităţile locale (din Tazlău, n.n.), anunţarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură și
predarea pieselor la MIAPN având loc abia pe 15 octombrie 2013.
11. La 14.10.2013, pe acelaşi forum, în postarea o detecţie bunicică
(http://detectiemetal.com/viewtopic.php?f=14&t=5728) sopri21 anunţă că a
descoperit „o fibula digitală, foarte frumoasă, o fibulă de argint, 2 inele rupte, 2
vârfuri de săgeată”. Dintre acestea, fibula de argint nu se află printre piesele
declarate Direcţiei Judeţene pentru Cultură pe 15 octombrie. De asemenea,
autorităţilor din Trifeşti nu le-a fost anunţată descoperirea !
12. Pe 15.10.2013 sunt predate MIAPN un număr de 25 de obiecte de
metal, între care şi fibula digitată menţionată mai sus. Fibula de argint va fi
adusă la muzeu abia pe 23.10.2013.
13. Pe 16.10.2013, în postarea încă 269 de denari imperiali romani (forumul
DetectieMetal.com – http://detectiemetal.com/viewtopic.php?f=14&t=5749),
sopri21 consemnează: „azi am fost în aceeași zonă în care am găsit cei 10 denari …
Am găsit 269 de denari, 1 rupt în două şi un fragment de monedă … La noapte am
de plecat la un drum lung” (!).
Practic, tezaurul de denari romani imperiali de argint este extras din
judeţ şi dus, în mare grabă, fără ştirea autorităţilor locale, la Muzeul Naţional
de Istorie a României, unde este predat pe 17.10.2013.
14. Pe 18.10.2013, Irimia Marius Ioan merge la Primăria Tazlău, unde
este încheiat un proces verbal de constatare (!).
15. În 21.10.2013 sunt anunţate Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Neamţ şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură (prin adresa nr. 1172 / 2013),
Ministerul Culturii şi Comisiile Naţionale de Arheologie şi respectiv a
Muzeelor şi Colecţiilor (adresa nr. 1173 / 2013).

https://biblioteca-digitala.ro

Semnalări de piese arheologice, numismatice și cu semnificație istorică

453

16. Pe 22.10.2013 este efectuată o primă cercetare de teren în locul
menţionat de către descoperitor (Dealul Cărămidăriei, reperat de mai multă
vreme de către specialiştii Muzeului din Piatra-Neamţ şi consemnat ca atare în
literatura de specialitate). Rezultatul cercetării denotă o săpătură neautorizată,
ocazie cu care a fost distrus un bun arheologic cert: vasul de ceramică în care
fusese depus tezaurul din vechime).
17. Pe 22.10.2013 este solicitată Muzeului Naţional de Istorie a României
o întâlnire pentru discutarea situaţiei create ca urmare a aducerii tezaurului
monetar de la Neamţ la Bucureşti, după care are loc o discuţie (pe 29.10.2013)
cu directorul general al MNIR, rămasă fără rezultat.
18. La 29.11.2013, Ministerul Culturii, prin secretarul de stat Radu Boroianu,
ne informează că onorata Comisie Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor „va da
raportul după încheierea anchetei”. După cum ne aşteptam, nu am primit aşa ceva.
19. La 18.12.2013, prin adresa nr. 16334, Consiliul Judeţean Neamţ se
adresează Ministerului Culturii să intervină pe lângă conducerea Muzeului Naţional
de Istorie a României în sensul returnării tezaurului de la Tazlău, în vederea
expunerii permanente în cadrul Complexului Muzeal Județean Neamţ. Însă, până în
momentul de faţă, nu s-a primit nici un răspuns din partea instituţiei din Bucureşti.
E.

Verificările din teren

1.

Cercetarea de suprafaţă de la Tazlău, din 22 octombrie 2013
Punctul din care provine tezaurul se află pe colina aflată la est de sat şi de
drumul judeţean 156A, în dreptul staţiei de gaz metan. Înălţimea apare citată în
literatură sub numele Dealul Cărămidăriei, fiind numită de localnici şi Dealul Racila.
După aspectul pantei, până nu demult aceasta a fost împădurită, iar din informaţiile
adunate de la localnici se pare că în urmă cu câteva decenii terenul de aici a fost arat.
Parcela cercetată este situată pe panta de vest a dealului care coboară spre
valea Pârâului Racila (aflat între deal şi islazul comunal). O anchetă ulterioară a
arătat că terenul, aflat în arendă (arendaş: Purice Gheorghe) nu a fost arat în
ultimii ani şi este folosit ca păşune. Dinspre limita de proprietate aflată la vest, în
buza pantei şi până la locul descoperirii tezaurului se observau în momentul
cercetării mai multe urme de săpătură de hârleţ (brazde izolate întoarse).
În literatura de specialitate Dealul Cărămidăriei apare citat ca loc în care
se cunosc vestigii arheologice (informaţie din perioada interbelică, neverificată).
De asemenea, de pe teritoriul satului provin, din puncte nemenţionate, alte
monede romane de la Vespasian şi Traian, iar vestigii din perioada secolelor IIIII d.H. sunt cunoscute din punctul La Coborâş, situat nu departe de locul
descoperirii celor 271 de monede.
Locul din care a fost recuperat tezaurul monetar (coordonate GPS: N
46º43’24.48” E 26º29’14.70”) se identifica prin urmele de săpătură recente.
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După fotografiere s-a procedat la golirea gropii, pentru eventuale observaţii
stratigrafice şi pentru verificarea materialelor din umplutură. Descoperitorul a
realizat o excavaţie cu un contur neregulat, relativ circular (cu diametrul de
circa 1,40 m), mergând până la adâncimea de 0,15-0,30 m. Pământul de
umplutură este gălbui, lutos, în care singurele urme arheologice au constat în
mai multe fragmente ceramice lucrate la roată, provenind toate de la un singur
recipient. Vasul este cu siguranţă cel în care au fost depuse monedele;
fragmentele au fost recoltate şi duse la Muzeul de Istorie şi Arheologie PiatraNeamţ, unde au fost curăţate şi lipite, reconstituindu-se astfel parte dintr-un vas
bitronconic de dimensiuni medii, lucrat la roată dintr-o pastă fină, conţinând
nisip, distrus probabil atunci când s-a făcut săpătura neautorizată. Atât
fragmentele păstrate, cât şi analogiile arată că vasul a fost prevăzut cu o toartă.
Prin prisma observaţiilor de teren efectuate, coroborate cu informaţiile
oferite de literatura de specialitate, s-a ajuns la concluzia că tezaurul monetar
descoperit cu ajutorul detectorului de metale în zilele de 11 şi 16 octombrie
2013 a fost ascuns în pământ cândva în cursul secolelor II-III d.H. Cu siguranţă,
adâncimea la care au fost îngropate monedele a fost mult mai mare, dar lucrările
agricole din ultimul secol, ca şi eroziunea pantei (probabil accentuată, dacă
ţinem cont şi de înclinarea acesteia) au contribuit la levigarea solului şi la
situarea pieselor arheologice atât de aproape de suprafaţă. Nu este exclus nici ca
primele 10 monede dezgropate, aflate unele chiar şi la distanţa de 10 m de
nucleul principal, să fi fost antrenate în procesul de arătură. Fără a cunoaşte însă
precis contextul descoperirii şi situarea în teren a fiecărei piese, este dificil de
stabilit deocamdată modul în care piesele au fost îngropate iniţial şi
transformările pe care depunerea le-a suferit de-a lungul timpului.
(Raport de cercetare: R. Munteanu, D. Garvăn)
2.

Cercetarea de suprafaţă de la Trifeşti-Feleşti
Deoarece în lotul de obiecte aduse la muzeu se aflau mai multe piese de
bronz (iniţial o fibulă, două catarame, două vârfuri de săgeată şi alte câteva mici
elemente componente ale unor obiecte decorative), provenind de pe teritoriul
comunei Trifeşti, în data de 23 octombrie 2013 s-a efectuat o cercetare de
suprafaţă în această zonă.
De la Trifeşti-Feleşti este cunoscut un tezaur monetar datând din perioada
medievală, cu prilejul descoperirii acestuia fiind efectuat şi un sondaj care a
scos la iveală un complex de locuire.
Cercetarea a fost realizată în locul indicat de către Irimia Marius ca fiind
cel de descoperire a pieselor aduse la muzeu. Este vorba de terasa înaltă a
Moldovei, deasupra celor câteva case care au constituit cândva satul Feleşti.
Terenul este arat, la vremea perieghezei fiind acoperit de culturi agricole. A fost
cercetată zona delimitată de pâlcul de pădure care acoperă panta până în dreptul
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liniei de stâlpi de înaltă tensiune şi de la buza terasei până la văioaga aflată la
circa 100 m spre sud (coordonate GPS: 1. N 46º56’31.65” E 26º50’26.35”; 2. N
46º56’12.11” E 26º50’20.63”; 3. N 46º56’10.94” E 26º50’41.88”; 4. N
46º55’52.25” E 26º50’38.85”).
Urmele unor activităţi recente erau vizibile chiar în buza terasei (câteva brazde
izolate, întoarse de hârleţ, în arătură fiind dificil de distins astfel de intervenţii).
Conform celor spuse de către descoperitor, obiectele aduse de aici au constituit
descoperiri individuale, răspândite pe o suprafaţă întinsă pe câteva sute de metri.
De pe acest teren, de la suprafaţa solului au fost recoltate mai multe
fragmente ceramice datând între sec. II d.H. şi evul mediu.
Analizând descoperirile, ne atrage atenţia faptul că acestea sunt din
epoci diferite: vârfurile de săgeată aparţin epocii fierului, în timp ce fibula
digitată (pl. VIII/1) şi probabil o parte dintre „obiectele neidentificate”
înscrise în procesul verbal se datează pe parcursul secolelor V-VII d.H.; o a
doua fibulă (pl. VIII/2), descoperită cu prilejul aceleiaşi vizite pe care Irimia
Marius a făcut-o la Feleşti, dar predată muzeului pe data de 23 octombrie,
poate fi atribuită secolelor IV-V d.H., fragmentele ceramice identificate de noi
pe teren aparţin perioadei carpice (sec. II-III d.H.) şi secolelor imediat
următoare; descoperirile mai vechi menţionate în literatură aparţin perioadei
medievale (sec. XVI-XVII). Astfel, se confirmă existenţa în acest punct a unui
sit arheologic cu mai multe niveluri de locuire, pentru care sunt necesare
verificări viitoare prin cercetări de suprafaţă şi sondaje.
(Raport de evaluare: R. Munteanu, D. Garvăn)

IV.

Cinci obiecte de bronz de la Ruginoasa, județul Neamţ
La sfârşitul lunii martie 2014 au fost predate Muzeului de Istorie şi
Arheologie Piatra-Neamţ, „spre evaluare în vederea achiziţiei”, cinci obiecte de
bronz provenind din comuna Ruginoasa, jud. Neamţ. Ofertantul, Irimia Marius
Ioan, declară că le-a achiziţionat de la un cetăţean din satul menţionat, piesele
fiind descoperite cu circa 20 de ani în urmă (?!).
Descrierea pieselor:
1. Topor celt de tip transilvănean (L = 11,8 cm), cu gaura de prindere a
cozii ovală, marginea gurii îngroşată, tortiţă laterală, tăişul aproape drept. Piesa
este acoperită cu o patină de culoare verde deschis şi prezintă mai multe urme
de lovire, fie din epocă, fie de dată recentă: se remarcă o ruptură semnificativă a
marginii, pe una din feţe, precum şi uşoare ştirbituri ale tăişului, ambele
intervenţii datând dinainte de îngroparea obiectului. De asemenea, mai multe
goluri milimetrice în metalul piesei se datorează unor accidente de turnare. De
dată recentă sunt urmele lăsate pe patină: mai multe zgârieturi adânci sau
superficiale, inclusiv o tăietură profundă pe una din muchiile laterale, în
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apropierea tăişului şi alte şase urme în aceeaşi manieră pe muchia opusă, spre
mediană. Starea de conservare este foarte bună (pl. IX/1).
2. Topor celt de tip transilvănean (L = 13,8 cm), având aceleaşi
caracteristici formale ca şi piesa anterioară, dar fiind ceva mai masiv. Este
întreagă, acoperită de o patină de culoare verde bine păstrată, cu excepţia unor
zgârieturi şi a unor desprinderi ale crustei pe feţele late şi a unei polizări
recente, până la metal, pe una din muchii. Tăişul este foarte uşor ştirbit din
vechime. Starea de conservare este foarte bună (pl. IX/2).
3. Topor (L = 15,8 cm) cu aripioare mediane puţin dezvoltate, cu prag
proeminent situat aproximativ pe mediană, ceafă rectangulară groasă, dreaptă şi
tăiş îngust, curb. Acoperit cu o patină de culoare verde deschis, care a fost
îndepărtată de pe unul din lobii mediani şi din zona tăişului, pe una din feţele late.
Mai multe tăieturi înguste, scurte şi adânci (pe feţele late, pe prag şi pe lobi),
precum şi mai multe zgârieturi fine constituie intervenţii recente. Tăişul este uşor
ştirbit din vechime. Starea de conservare a piesei este foarte bună (pl. IX/3).
4. Seceră fragmentară (L = 16,5 cm), arcuită, cu lama lată, marginea feței
posterioare îngroşată în formă de nervură şi lama străbătută de nervuri fine,
paralele. Ciotul de turnare este situat pe cotul curburii feței posterioare. Piesa
este fragmentară, lipsind o parte din mâner; cu toate acestea, pe baza
caracteristicilor morfologice păstrate, secera poate fi atribuită tipului
Ghermăneşti. Tăişul este distrus din vechime de mai multe tăieturi adânci, în
jurul cărora metalul a fost îndoit. Piesa a fost fragmentată print-o tăietură
dreaptă, în apropierea căreia nu sunt urme de uzură. Are o patină verde și este
bine păstrată. Starea de conservare este bună (pl. IX/4).
5. Seceră cu cârlig (L coardei = 22 cm) aparţinând tipului Ghermăneşti.
La fel ca şi la piesa anterioară, lama este lată, acoperită cu nervuri fine dinspre
marginea îngroşată a feței posterioare spre tăiş. Ciotul de turnare se observă pe
cotul curburii feței posterioare. Nu prezintă urme de ascuţire a tăişului prin
batere. Se observă doar unele mici ştirbituri ale tăişului, spre vârf. A fost
segmentată prin îndoirea repetată a metalului. După aspectul zonei de fractură
nu excludem posibilitatea ca la depunerea în sol secera să fi fost doar îndoită,
ruptura producându-se fie în timpul zacerii, fie în momentul descoperirii. Piesa
este acoperită cu o patină verde deschis, bine păstrată, cu excepţia unor mici
suprafeţe de desprindere. Starea de conservare este foarte bună (pl. IX/5).
Cele cinci piese sunt databile, pe baza caracteristicilor morfologice, la
sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului. Conform informațiilor
obţinute de la ofertantul pieselor, acestea au fost descoperite laolaltă, constituind
un depozit de bronzuri caracteristic pentru perioada istorică menţionată. Fiecare
dintre piesele care compun acest lot are bune analogii în depozitele de bronzuri
atât din zonă, cât şi din Transilvania (unde concentrarea de astfel de piese este
mult mai mare). O prezenţă ceva mai rară la răsărit de Carpaţi o constituie toporul
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cu aripioare, piesă tipică însă pentru depozitele transilvănene ale perioadei (Br D Ha A). Pentru celelalte patru piese, cele mai apropiate (atât cronologic, cât şi
teritorial), sunt piesele din depozitul Ruginoasa I, aflat în colecţia Muzeului de
Istorie din Roman, cât şi cele din depozitul de la Bozienii de Sus (din colecţia
Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ). În fapt, pe baza acestor
caracteristici formale şi a analizei locurilor şi a condiţiilor de descoperire, nu
excludem ca lotul prezentat spre achiziţie să facă parte din depozitul de la
Bozienii de Sus, recuperat de către muzeul din Piatra-Neamţ în 1996.
Obiectele nu au fost curăţate, fiind acoperite de patină (formată în timp,
ca urmare a zacerii în sol), precum şi, pe alocuri, de o crustă subţire de pământ.
Autenticitatea lor nu poate fi pusă la îndoială, acestea constituind bunuri
culturale mobile susceptibile de clasare în categoriile fond şi tezaur ale
patrimoniului cultural naţional mobil.
(Descriere și cercetare de teren: R. Munteanu)

V.

22 de monede romane de la Măgirești, județul Bacău
Piesele încredințate Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț de
către Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț au fost confiscate în urma unei
percheziții la domiciliul ing. Irimia Marius din Piatra-Neamț, în conformitate cu
adresa nr. 150256 din 20.01.2014.
Împărțit în două loturi, acest minitezaur a fost descoperit de Irimia Marius
Ioan cu ajutorul detectorului de metale pe Dealul Bisericii din localitate, acolo unde
anterior au mai fost găsite obiecte de aceeași factură.
A.

1

Lotul 1
Vespasian, denar AR 
Av.: CAESAR VESPASIANVS AVG,
cap laureat, spre dreapta
Rev.: scroafă reprezentată spre stânga,
cu trei porcuşori dedesubt; IMP XIX
în exergă
Bătut în 77-78 AD
Ref.: RSC 213, RIC 982, sear5 #2292

Conservare: relief şters, greu lizibil
atât pe avers, cât şi pe revers.
Literele din legenda aversului –
parţial păstrate, datorită tocirii
marginilor.
Formă
neregulată
(ovoidală). O crestătură destul de
adâncă pe muchie.
Dimensiuni: 1,65 x 1,80 cm; 3,10 g
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5

Titus, denar, AR 
Av.: IMP TITVS CAES VESPASIAN
AVG P M, cap laureat, spre dreapta
Rev.: TR P VIIII IMP XIIII COS VII P
P, Venus reprezentată în picioare, spre
dreapta, sprijinindu-se pe o stelă, ţinând
coiful şi suliţa
Bătut în 79 AD
REF.: RIC 34, (RIC [1962] 9], RSC 268,
BMC 9

Traian, AR drahmă AR, Lycia 
Av.: AVT KAIC NEP TPAIANOC CEB
ΓEΡM, cap laureat, spre dreapta
Rev.: ΔΗMΕΞ ΥΠΑΤ.B, bufniţă, spre
dreapta, cu câte un picior pe fiecare din
cele două lire aflate dedesubt
Bătută în 98-99 AD
Ref.: BMC Lycia p. 39, 10; SNG
Copenhagen 45; SNG von Aulock 4268

Traian, denar AR 
Av.:IMP TRAIANO AVG GER DAC P
M TR P, bust laureat spre dreapta,
umărul stâng drapat
Rev.: COS V P P SPQR OPTIMO
PRINC, Aequitas aşezată, spre stânga,
ţinând balanţa şi cornucopia
Bătut în 108 AD
Ref: RIC 119, RSC 86, BMC 288 (RIC II,
119, p. 252 - Cohen 86 - SEAR RCV II
(2002), # 3123, p. 100)
Traian, denar AR 
Av.: IMP CAES NER TRAIANO
OPTIMO AVG GER DAC, bust laureat
şi drapat, spre dreapta
Rev.: TR P COS VI PP SPQR,
Columna lui Traian, flancată la bază de
doi vulturi
BĂTUT ÎNTRE 112-117 AD
Ref.: RIC II 356; BMCRE 565; RSC 284

Gh. Dumitroaia
Conservare: atât relieful, cât şi
legenda sunt tocite, parţial vizibile.
Legenda se păstrează doar în parte.
Formă neregulată. Pe avers – câteva
puncte de la o patină verzuie.
Dimensiuni: 1,60 x 1,65 cm; 3,25 g
Conservare: legenda mai bine
păstrată pe circa 2/3 – ultimele două
cuvinte sunt mai slab vizibile; efigia –
cu relieful tocit, fără detalii; revers –
legendă parţial păstrată, relief tocit.
Cerc perlat parţial păstrat pe ambele
feţe. Formă neregulată; marginea are
multe tăieturi adânci sau mai
superficiale.
Dimensiuni: 1,75 x 1,90 cm; 2,50 g
Conservare:
elementele
figurative şi, în parte, legenda
sunt tocite, dar vizibile. Formă
neregulată. Pe revers – câteva
zgârieturi fine, recente.
Dimensiuni: 1,80 x 1,85 cm; 3,40 g

Conservare: elementele în relief
păstrează forma, dar detaliile sunt
şterse. Parte din legendă este tocită.
Formă neregulată, cu mai multe
crăpături pe margine. Cerc perlat
parţial păstrat pe avers.
Dimensiuni: 1,80 x 2,00 cm; 3,00 g
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9

Hadrian, denar AR 
Av.:IMP
CAESAR
TRAIAN
HADRIANVS AVG, bust laureat, cu
draperie şi armură, spre dreapta
Rev.: P M TR P COS III; CONCORD
în exergă, Concordia aşezată spre stânga,
ţinând în mână o pateră şi rezemându-şi
cotul drept pe o statuie a lui Spes
Bătut între 119-122 AD
Ref.: RIC II, 118c, p. 354; RSC 255b
Hadrian, Denar AR 
Av.:
IMP
CAESAR
TRAIAN
HADRIANVS AVG, bust laureat, spre
dreapta, umărul stâng drapat
Rev.: P M TR P COS III, Fortuna în
picioare, spre stânga, ţinând cârma şi
cornucopia
Bătut 121 AD
REF.: RIC 86, RSC 1155A, BMC 170
Hadrian, denar AR 
Av.:
IMP
CAESAR
TRAIAN
HADRIANVS AVG, cap laureat, spre
dreapta
Rev.: P M TR P COS III, Victoria,
zburând, ţinând în mână un trofeu
Bătut în 123 AD
REF.: RIC II, 101, RSC 1132, BMC 215
Hadrian, Denar AR 
Av.:
IMP
CAESAR
TRAIAN
HADRIANVS AVG, cap laureat spre
dreapta
Rev.: P M TR P COS III, Libertas
aşezată, spre stânga, ţinând în mână o
ramură şi sceptrul; LIB PVB în exergă
Bătut între 125-128 AD
REF.: RIC 127, RSC 903, BMC 284

459

Conservare: se păstrează forma
elementelor figurative, cu unele
detalii şterse sau mai puţin vizibile.
Legenda este lizibilă. Cerc perlat
parţial păstrat. Formă neregulară,
cu mai multe crăpături pe margine.
Atât pe avers, cât şi pe revers –
mici pete dintr-o patină verde.
Dimensiuni: 1,75 x 2,00 cm; 3,20 g
Conservare: avers bine păstrat, cu
legenda parţial absent ca urmare a
tocirii marginii; revers – toate
elementele sunt bine păstrate.
Formă relativ circulară, cu două
crestături profunde pe muchie.
Dimensiuni: 1,75 x 1,80 cm; 3,10 g
Conservare: legenda şi elementele
figurative bine păstrate. Formă
quasi-circulară; flanul mai subţiat
pe circa 1/2 din diametru. Câteva
crăpături fine şi una ceva mai largă
pe margine.
Dimensiuni: 1,75 x 1,80 cm; 2,95 g

Conservare: efigia – bine păstrată;
elementele figurative de pe revers –
ceva mai tocite, cu detalii şterse.
Legenda parţial păstrată. Cerc perlat
parţial păstrat pe revers. Formă
neregulată, cu mai multe crestături
pe muchie. Legenda aversului
parţial afectată de urma unei lovituri
(în dreptul literelor AE).
Dimensiuni: 1,85 x 2,00 cm; 3,15 g
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12

13

Hadrian, Denar AR 
Av.: HADRIANVS AVGVSTVS, bust
laureat, spre dreapta cu umărul stâng drapat
Rev.: COS III, Pietas în picioare, spre
stânga, ţinând în mână cornucopia şi
făcând un sacrificiu deasupra unui altar
Bătut între 125-128 AD
REF.: RIC 173, RSC 335, BMC 396
Hadrian Denar AR 
Av.: HADRIANVS AVG COS III P P,
cap laureat, spre dreapta
Rev.: NILVS, Nilus culcat, spre
dreapta, sprijinindu-se pe o urnă, ţinând
în mână cornucopia; crocodil dedesubt,
hipopotam în faţă
BĂTUT ÎN 136 AD
REF.: RIC 310, RSC 991, BMC 862
Antoninus Pius, denar AR 
Av.: DIVVS ANTONINVS, Efigia
împăratului, spre dreapta
Rev: CONSECRATIO, vulture stând pe
altar, cu capul spre stânga
Bătut în 161 AD
REF.: RIC 431 [AURELIUS], RSC 156,
BMC 48 (RIC, III, 429, P. 247 - COHEN
154 - SEAR RCV II (2002))

Marcus Aurelius, denar AR 
Av. M ANTONINVS AVG TR P
XXVII, bust drapat, laureat, spre dreapta
Rev. IMP VI COS III, împăratul
reprezentat în picioare, spre stânga,
ţinând în mână sceptrul şi o ramură
Bătut în 172-173 AD
Ref.: RIC 282. BMC 576; Cohen 305

Gh. Dumitroaia

Conservare: elementele figurate
relativ bine păstrate, iar legenda –
parţial păstrată (tocită). Flanul este
mai subţiat pe circa 1/3 din
diametru. Formă quasi-circulară, o
crestătură pe muchie. Pete mici de
patină verde, mai ales pe avers.
Dimensiuni: 1,80 x 1,90 cm; 3,10 g
Conservare: elementele figurate –
bine păstrate; legenda – uşor tocită
pe avers, aproape complet ştearsă
pe revers. Cerc perlat puţin vizibil
pe revers. Formă neregulată,
marginile prezintă crăpături.
Dimensiuni: 1,75 x 1,80 cm; 3,20 g

Conservare: aversul mai bine
păstrat, cu detalii bune ale efigiei;
relieful legendei uşor mai tocit.
Reversul mai puţin lizibil. Bine
centrată, păstrează parţial, pe
ambele feţe, cercul perlat. Formă
quasi-circulară, cu unele crăpături
ale marginii. Pe avers – patină
verzuie păstrată pe o mică suprafaţă.
Dimensiuni: 1,80 x 1,90 cm; 3,05 g
Conservare: bine păstrată, cu
relieful vizibil până la detalii.
Câteva litere, mai ales din legenda
aversului, sunt doar parţial vizibile.
Bătută centrat, păstrează bună parte
din cercul perlat , mai ales pe
revers. Formă neregulată, cu multe
crestături pe muchie.
Dimensiuni: 1,75 x 1,95 cm; 3,25 g

(Determinare: L. Munteanu)
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Lotul 2

Domitian, denar AR
Av.: CAESAR AVG F DOMITIANVS,
cap laureat, spre dreapta
Rev.: COS IIII, Pegas înaripat, spre
dreapta, cu piciorul stâng din faţă ridicat
Bătut în 76 AD
REF.: RIC 921 (RIC [1962] 238)
(VESPASIAN), RSC 47, BMC 193

Vespasian, denar AR 
Av.: CAESAR VESPASIANVS AVG,
cap laureat, spre dreapta
Rev.: ANNONA AVG, Annona
aşezată, spre stânga, având în poală un
mănunchi de grâne
Bătut 78-79 AD
Ref.: RSC 29, BMC 51, 295; RIC 1966 131b

Traian, denar AR 
Av.: IMP CAES NERVA TRAIAN AVG
GERM, cap laureat, spre dreapta
Rev.: P M TR P COS IIII P P, Victoria
reprezentată în picioare, din faţă, cu
capul întors spre stânga, ţinând cununa
şi o ramură
Bătut în 100 AD
Ref.: RIC II, 58, p. 248, Cohen 240
Traian, denar AR 
Av.: IMP CAES NER TRAIAN OPTIM
AVG GER DAC PARTHICO, bust
drapat, laureat, spre dreapta
Rev.: P M TR P COS VI P P SPQR,
Providentia în picioare, spre stânga,
ţinând sceptrul şi indicând spre globul de
la picioarele sale; PRO VID scris în câmp
încadrează silueta feminină
Bătut între 112-117 AD
Ref.: RSC 315; RIC 364

461

Conservare: formă bine păstrată,
dar cu relieful puternic tocit; pe
avers se păstrează conturul efigiei
şi puţine detalii, iar legenda se
citeşte parţial; pe revers atât silueta
reprezentată, cât şi legenda sunt
vag vizibile. Formă quasi-circulară.
Flanul este subţiat pe o parte.
Dimensiuni: 1,75 x 1,85 cm; 3,05 g.
Conservare: avers – legenda este
tocită, parţial vizibilă, din efigie se
observă doar relieful, fără prea
multe detalii; revers – foarte tocit,
cu legenda şi reprezentarea zeiţei
vag vizibile; legenda se păstrează
parţial. Formă neregulată. Flanul
este de grosime neuniformă.
Dimensiuni: 1,75 x 1,80 cm; 2,85 g.
Conservare: avers foarte bine
păstrat, cu detalii ale efigiei şi
legenda clar lizibilă; revers – relief
tocit, dar vizibil. Cerc perlat parţial
păstrat pe ambele feţe. Formă quasicirculară. Grosime neuniformă.
Dimensiuni: 1,85 x 1,90 cm; 2,95 g.
Conservare: relativ bine păstrată,
cu legenda parţial vizibilă; revers:
legenda parţial păstrată; elementele
figurative se disting, deşi unele
dintre detalii s-au şters. Pe revers –
mică zonă acoperită cu patină
verzuie în dreptul legendei. Formă
neregulată, cu mai multe crăpături
pe margine. Flanul este mai subţiat
pe circa 1/2 din diametru.
Dimensiuni: 1,70 x 1,90 cm; 2,90 g.
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Hadrian, denar AR 
Av.: HADRIANVS AVGVSTVS, cap
laureat, spre dreapta
Rev.: COS III, Minerva reprezentată în
picioare, spre dreapta, ţinând parazonium
şi suliţa
Bătut între 125-128 AD
RIC 160, RSC 353

Hadrian, denar AR 
Av.: HADRIANVS AVG COS III P P,
efigia împăratului, în profil spre dreapta,
reprezentat fără cunună
Rev.: MONETA AVG, Moneta, în
picioare ţinând balanţa şi cornucopia
Bătut în 134-138 AD
Ref.: RIC II, 256a, p. 369, Cohen 965
Faustina I, denar AR 
Av.: DIVA FAVSTINA, bust drapat, spre
dreapta
Rev.: AVGVSTA, Pietas reprezentată
în picioare, spre stânga, radicand mâna
deasupra unui altar
Bătut în 141 AD
Ref.: RIC 374 (Antoninus Pius)

Antoninus Pius, denar AR 
Av.: ANTONINVS AVG PIVS PP IMP
II, cap laureat, spre drapta
Rev.: TR POT XX COS IIII, Annona
aşezată, spre dreapta, ţinând cornucopia cu
ambele mâini, având un modius la picioare
Bătut în 156-157 AD
Ref.: RIC III, 262, p. 57; Cohen 1021;
SEAR RCV II (2002), #4124v, p. 216
Marcus Aurelius, denar AR 
Av.: IMP M ANTONINVS AVG TR P
XXV, cap laureat, spre dreapta
Rev.: VOTA SVSCEP DECENN II,
împăratul, reprezentat în picioare, spre
stânga, purtând văl, săvârşind un sacrificiu
deasupra unui trepied; COS III în exergă
Bătut în 170 AD
Ref.: RIC 232, 251; Cohen 1036

Conservare: avers bine păstrat, deşi
partea superioară a literelor din
legendă este afectată de tocirea
marginii; pe revers relieful este
vizibil, chiar şi în unele detalii.
legenda bine lizibilă. Forma
neregulată, marginea prezentând
multe crăpături fine sau mai adânci.
Dimensiuni: 1,70 x 1,90 cm; 2,95 g.

Conservare: relief bine păstrat,
legenda parţial vizibilă pe avers şi
complet vizibilă pe revers (deşi
tocită). Formă quasi-circulară, flan
cu grosime neregulată, marginile
având crăpături adânci.
Dimensiuni: 1,65-1,70 cm; 3,50 g.

Conservare: avers bine păstrat, cu
literele legendei uşor tocite, dar
vizibile şi efigia păstrând detaliile;
revers – mai tocit, se observă destul
de bine silueta reprezentată, iar
legenda este parţial vizibilă. Formă
quasi-circulară, flan de grosime
neuniformă, cu crăpături pe muchie.
Dimensiuni: 1,60 x 1,80 m; 3,20 g.

Conservare: avers bine păstrat, cu
relief înalt, cu detalii; unele litere
din legendă sunt ceva mai şterse;
revers mai tocit, cu legenda parţial
vizibilă. Cerc perlat parţial vizibil pe
ambele feţe. Formă neregulată, cu
unele crăpături adânci pe margine.
Dimensiuni: 1,70 x 1,80 cm; 3,30 g.
Conservare: monedă bine păstrată,
atât elementele figurative cât şi
legenda fiind clare pe ambele feţe.
Formă neregulată, cu crăpături
adânci pe margine.
Dimensiuni: 1,75 x 1,80 cm; 3,45 g.

(Determinare: L. Munteanu)
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Piese descoperite în judeţul Iaşi (zonele Breazu, Bucium şi Galata)
Au fost transmise de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Neamţ în
custodia Complexului Muzeal Judeţean Neamţ prin adresa nr. 700131 din
04.12.2014. Practic este vorba despre trei loturi de obiecte numismatice,
arheologice, istorice şi artistice care fac obiectul unui dosar penal aflat pe rol la
Tribunalul Neamţ. Majoritatea pieselor se pare că au fost descoperite ca urmare
a folosirii detectoarelor de metale.
A.

Lotul „Enache Armand”

a)
Tezaurul de monede turceşti descoperit cu ajutorul detectorului de metale
pe Dealul Căpriţa - Galata, județul Iaşi (pl. XVI)
Indiscutabil, este cel mai valoros lot de obiecte din punct de vedere
ştiinţific. Tezaurul, compus din monede turceşti divizionare (aspri), este alcătuit
din 462 de piese din argint, păstrate într-un vas ce pare de provenienţă orientală.
Din cele 462 de monede, 80 sunt perforate (ceea ce înseamnă că au fost
purtate în salbă), restul fiind folosite pentru tranzacţii comerciale cotidiene sau
provenind din tranzacţii comerciale mărunte. Suma nu este mare, aşa că proprietarul
putea fi un localnic, mic negustor turc ori poate un preot sau un călugăr.
Deşi a circulat în Moldova împreună cu paraua, asprul – datorită valorii
scăzute – a fost rareori tezaurizat, fiind preferate piesele mari de argint. Totuşi,
absenţa din tezaure nu înseamnă că nu a circulat în Moldova, cercetările
arheologice efectuate în necropole, acolo unde sunt depuse monedele cu cea mai
mică valoare, semnalând prezenţa asprilor emişi în secolul al XVIII-lea. De
exemplu, cercetările făcute la Mănăstirea Dobrovăţ, Biserica Sfântul Sava din Iaşi
şi necropola de la Joldeşti, comuna Vorona, județul Botoşani, au scos la iveală un
numeros material numismatic otoman, în special parale, din secolul al XVIII-lea,
dar şi câţiva aspri emişi în timpul domniei sultanilor Mahomed I şi Mustafa III.
Aceste descoperiri atestă faptul că asprul a pătruns pe piaţa moldavă împreună cu
paraua otomană, fiind folosit în micile tranzacţii zilnice.
Întrucât în adresa primită de la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Neamţ se specifică că „bunurile preluate nu vor fi supuse operaţiunilor de
curăţare” şi datorită perforării unui număr mare de piese, determinările la
monedele din acest depozit s-au făcut cu mare dificultate.
Din cercetare, atât cât a fost posibil, am constatat că monedele din acest
lot au fost emise în secolul al XVIII-lea, în timpul sultanilor Mahomed I,
Mustafa III și Abdul Hamid I.
Deşi de valoare mică, acest depozit descoperit pe Dealul Căpriţa este
foarte important din punct de vedere științific pentru că este primul tezaur
format din aspri descoperit în Moldova.
(Date preliminare: D. Mihăilescu)
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b)

Plicul nr. 2
Cuprinde 146 de kreuzeri austrieci, grupați în momentul predării în
patru pungi, respectiv: punga nr. 1 – 1 monedă de 1/4 kreuzer, 1 monedă de
1/2 kreuzer, 27 de monede de 1 kreuzer și 2 monede de 3 kreuzeri; punga nr.
2 – 17 monede de 1 kreuzer, 7 monede de 2 kreuzeri, 10 monede de 3
kreuzeri și 6 monede de 15 kreuzeri; punga nr. 3 – 24 de monede de 1
kreuzer, 10 monede de 3 kreuzeri și 1 monedă de 15 kreuzeri; punga nr. 4 –
12 monede de 1/2 kreuzer, 20 de monede de 1 kreuzer, 6 monede de 3
kreuzeri și 2 monede de 15 kreuzeri.
c)

Plicul nr. 3
Conține 56 de monede, reprezentând: 13 monede de 20, 15 și 3
kreuzeri; 4 șilingi de argint și bronz, de la Gustav și Christina; 1 polgros
Polonia din 1556; 1 monedă de 6 groși de la Sigismund III Vassa; 1/4 taler de
la Wilhem de Brandenburg; 2 kopeici de la Alexandru I și 31 de monede
ilizibile de cupru.
d)

Plicul nr. 4
Are 6 fragmente ceramice din evul mediu și 1 fragment ceramic
preistoric, fără valoare științifică sau muzeală.
e)

Plicul nr. 5
Cuprinde: 4 monede de 1 denar de argint din 1564; 1 șiling de bronz de la
Gustav; 1 monedă de 2 parale de bronz Sadagura și 1 monedă ilizibilă; 1 vârf
de săgeată cu peduncul, de fier, probabil medieval; 4 inele de bronz / alamă,
probabil din secolul XIX; 2 discuri / accesorii de bronz și 1 cruce-engolpion de
bronz, probabil din evul mediu.
B.

Lotul S.C. „Antik Colect” S.R.L.
Conține 13 monede, reprezentând kuruși de argint din secolul XVIII, 2
taleri de la Maria Tereza, 3 kreuzeri din 1705, 2 șilingi de la Christina și 2
monede neidentificabile.
C.

Lotul „Vili Ciobanu”
Este alcătuit din 1 cruce de metal alb din epoca modernă; 1 iconiță de
bronz, reprezentându-l probabil pe Sfântul Nicolae; 30 de monede, dintre
care 29 de argint sau bronz și 1 de aur, din Polonia, Țările de Jos, Saxonia,
Spania, Rusia, Imperiul Romano-German etc., precum și 1 medalie de la
Ludovic al XVI-lea (?).
(Informații: D. Mihăilescu, Fl. Macoveiu)
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În loc de concluzii
Cu aproximaţie, totalul bunurilor arheologice, numismatice şi cu
semnificaţie istorică sau artistică ce fac obiectul semnalărilor de mai sus
însumează peste 3500 de piese. Din păcate, însă, date fiind neclarităţile cu privire
la descoperirea, provenienţa şi procurarea lor, la care se adaugă imperfecţiunile
legislaţiei din domeniul ocrotirii patrimoniului şi lipsa de motivaţie a experţilor şi
instituţiilor care ar putea să-şi dea concursul la salvarea acestor categorii de
bunuri, va trece mult timp până când vom putea vorbi de o evidenţă şi conservare
corespunzătoare, dar şi de o valorificare ştiinţifică pe măsură.
Iar dacă, până la urmă, restaurarea pieselor de către proprietarii de drept
se va produce în mod inevitabil, cel puţin parţial, obiectele însuşite în mod
fraudulos şi cele scoase ilegal din pământ urmând a fi înregistrate în instituţia
noastră sau la alte muzee, va trebui găsită o formulă corespunzătoare de
cooperare între părţi (Poliţia de Patrimoniu, Direcţia pentru Cultură,
colecţionari, deţinători de detectoare, unităţi muzeale), astfel încât bunurile
culturale de acest gen sa nu fie sortite dispariţiei.

REMARQUES SUR DES PIECES ARCHEOLOGIQUES,
NUMISMATIQUES ET HISTORIQUES
RENFERMEES DANS DES COLLECTIONS PRIVEES CONFISQUEES
AINSI QUE DECOUVERTES FAITES
AU BIAS DU DETECTEUR DE METAUX
Résumé
Cet article comprend une description succinte dʼun nombre dʼenviron
3500 pièces archéologues, numismatiques, historiques, ethnographiques etc.
confiées au Complexe Muséal du Département de Neamț au titre de
conservation ou de propriété, conformément aux lois relatives au patrimoine
culturel national.
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LEGENDES DES ILLUSTRATIONS
Pl. I. Objets depuis Șovoaia-Dealul Balanului (1-7).
Pl. II. Pièces depuis Șovoaia-Dealul Balanului (1-7).
Pl. III. Monnaies romaines impériales depuis Tazlău.
Pl. IV. Monnaies romaines impériales depuis Tazlău.
Pl. V. Trésor de deniers impérials romains découverts à Tazlău, confié au Musée
National dʼHistoire de la Roumanie de Bucarest.
Pl. VI. Images prises lors de la recherche sur le terrain (1) ainsi que le vase,
partiellement restauré, depuis Tazlău-Dealul Cărămidăriei (2).
Pl. VII. Monnaies dace (1) et romaine républicaine (2, 3) depuis Turturești.
Pl. VIII. Fibules découvertes à Trifești-Felești (1, 2).
Pl. IX. Pièces en bronze depuis Rugioasa.
Pl. X. Monnaies romaines depuis Măgirești (lot 1).
Pl. XI. Monnaies romaines depuis Măgirești (lot 1).
Pl. XII. Monnaies romaines depuis Măgirești (lot 1).
Pl. XIII. Monnaies romaines depuis Măgirești (lot 2).
Pl. XIV. Monnaies romaines depuis Măgirești (lot 2).
Pl. XV. Anneau en argent depuis Turturești (1) et croix-encolpion confisqué du
collectionnaire Enache Armand (2).
Pl. XVI. Trésor de monnaies turques depuis Galata (sec. XVII).
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Pl. I. Obiecte de la Șovoaia-Dealul Balanului (1-7)
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Pl. II. Piese de la Șovoaia-Dealul Balanului (1-12)
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Pl. III. Monede romane imperiale de la Tazlău
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Pl. IV. Monede romane imperiale de la Tazlău
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Pl. V. Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Tazlău,
predat la Muzeul Național de Istorie a României din București
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2
Pl. VI. Imagini din timpul cercetării de teren (1)
și vasul, restaurat parțial, de la Tazlău-Dealul Cărămidăriei (2)
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Pl. VII. Monedă dacică (1) și romană republicană (2, 3) de la Turturești
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2
Pl. VIII. Fibule descoperite la Trifești-Felești (1, 2)
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Pl. IX. Piesele de bronz de la Ruginoasa
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Pl. X. Monede romane de la Măgirești (lotul 1)
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Pl. XI. Monede romane de la Măgirești (lotul 1)
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Pl. XII. Monede romane de la Măgirești (lotul 1)
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Pl. XIII. Monede romane de la Măgirești (lotul 2)
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Pl. XIV. Monede romane de la Măgirești (lotul 2)
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Pl. XV. Inel de argint de la Turturești (1)
și cruce-encolpion confiscată de la colecționarul Enache Armand (2)
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Pl. XVI. Tezaurul de monede turcești de la Galata (sec. XVII)
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CĂRŢI STRĂINE
INTRATE ÎN BIBLIOTECA MUZEULUI
(2011-2014)
Lucian Uță
Cuvinte-cheie: cărți străine, bibliotecă, Muzeul de Istorie și Arheologie
Piatra-Neamț.
Redăm prezentarea publicațiilor primite la schimb sau ca donații din
țările în care Muzeul de Istorie și Arheologie își trimite în mod frecvent
volumele proprii, biblioteca instituției mărindu-și astfel constant colecția de
carte străină. Remarcăm în mod deosebit buna colaborare cu prestigioasele
instituții de profil din Germania și Polonia, interesate la fel de mult ca și altă
dată de ceea ce se publică la Piatra-Neamț.
Austria
– Auktionshaus H.D. Rauch – 92. Münzenauktion 22.-24. April 2013, Katalog
II – Antike, Mittelalter und Neuzeit, 2012.
Belgia
– Michel Toussaint, Kévin di Modica, Stéphane Pirson (dir.) – Le
Paléolithique moyen en Belgique. Mélanges Marguerite Ulrix-Closset, 2011;
– Bulletin de la Societé royale Belge dʼétudes géologiques et archéologiques
Les Chercheurs de la Wallonie, tome XLIX, 2010-2011;
– Bulletin de la Societé royale Belge dʼétudes géologiques et archéologiques
Les Chercheurs de la Wallonie, tome L, 2012 – La villa romaine de GrâceHollogne, Velroux. Fouilles 2004-2005 dans la zone dʼextension de
lʼaéroport de Liège / Bierset;
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– Les Chercheurs de la Wallonie. Hors-série nr. 2 – Lʼhomme et la recherche.
Mélanges Louis Pirnay, 2010;
– Les Chercheurs de la Wallonie. Hors-série nr. 3 – Hommage à Jean-Marie
Hubart, 2010.

Bulgaria
– Proceedings – Regional Museum of History Veliko Târnovo, vol. XXIVXXV / 2009-2010; vol. XXVI / 2011, 2012.
Croaţia
– Archaeologia Adriatica, vol. 3 / 2009, 2011; vol. 4 / 2010, 2011; nr. 5 / 2011,
2012; nr. 6 / 2012;
– Časopis Slezského Muzea. Vědy Historické Série B, tom 59 / 2010, nr. 1; tom
59 / 2010, nr. 2; tom 59 / 2010, nr. 3; tom 60 / 2011, nr. 1; tom 60 / 2011, nr.
2; tom 60 / 2011, nr. 3; tom 61 / 2012, nr. 1; tom 61 / 2012, nr. 2; tom 61 /
2012, nr. 3; tom 62 / 2013, nr. 1.
– Diadora. Journal of the Archaeological Museum in Zadar, vol. 23 / 2009.
Elveţia
– S. Bovon, B. Knodel, P. Moser, N. Sjöstedt – Ultimitem, 2011;
– Marc-Olivier Gonseth et alii – Hors-champs. Eclats du patrimoine culturel
immatériel (exposition 03.11.2012 - 20.10.2013);
– Archäologie Bern / Archéologie bernoise, 2011; 2012; 2013; 2014;
– Bruits. Echos du patrimoine culturel immatériel. Exposition 2.10.201015.10.2011;
– Ville de Neuchâtel – Bibliothèques et Musées, 2009; 2010; 2011; 2012;
– What are you doing after the apocalypse? Exposition 18.11.2011 24.06.2012, 2012.
Franţa
– Norbert Aujoulat – Lascaux: le geste, lʼespace et le temps, 2004;
– Vincent Carpentier, Cyril Marcigny – Des hommes aux champs. Pour une
archéologie des espaces ruraux du Néolithique au Moyen Âge, 2012;
– Stéphane Courtois – Le livre noir du communisme. Crimes, terreur,
répression, 1997;
– Mario Dini (coord.) – Comprendre la taille de la pierre au Paléolithique.
Outils et cultures, 2012;
– Michel lʼHour – De lʼArchéonaute à lʼAndré Malraux. Portraits intimes et
histoires secretès de lʼarchéologie des mondes engloutis, 2012;
– Roger Joussaume – Les charpentiers de la pierre. Monuments mégalithiques
dans le monde, 2003;
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– Ch. M. Sauer – Grammaire espagnole, 1925;
– Janez Vodopivec – Saints Cyrille et Méthode, patrons de lʼEurope, 1986;
– Antiquités nationales. Bulletin publié par le Musée dʼArchéologie nationale
et par la Société des Amis du Musée et du Château de Saint-Germain-enLaye, nr. 41 / 2010; nr. 42 / 2011; nr. 43 / 2012;
– Arkeo (XIXe - XXIe siècles). Quand lʼhomme construit son passé (Ville de
Roanne), 2014;
– Bilan scientifique du Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-Marines, 2008, 2009, 2010; 2013; 2014;
– Histoire antique, no. 20, juillet - août 2005 – Dossier: la légion romaine;
– Roanne – Musée des Beaux-Arts et dʼArchéologie Joseph-Déchelette. Guide
des collections, 2010.
Germania
– Harald Meller (coord.) – Pompeji - Nola - Herculaneum. Katastrophen am
Vesuv. Sonderausstellung 9.12.2011 - 26.8.2012, 2012;
– Dieter Müller, Verena Nübling – Die Befestigungen auf dem
Dreifaltigkeitsberg bei Spaichingen (Landkreis Tuttlingen), 2010;
– Florian Schneider – Neue Studien zur Hunsrück - Eifel Kultur, 2012;
– Ralf Schwarz – Pilotstudien. 12 Jahre Luftbildarchäologie in SachsenAnhalt, 2003;
– Heiner Schwarzberg – Durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht.
Studien zur anthropomorphen Gefäßkeramik des 7. bis 5. vorchristlichen
Jahrtausends, 2011;
– Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, nr. 12 – Jan
Schuster, Lübsow. Älterkaiserzeitliche Fürstengräber im nördlichen
Mitteleuropa, 2010;
– Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, nr. 13 –
Jan Bemmann, Drehscheibentöpferei im Barbaricum. Technologietransfer
und Professionalisierung eines Handwerks am Rande des Römischen
Imperiums, 2011;
– Bonner Beiträge zur Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie, nr. 14 –
Susanne Reichert, Die frühesten Kirchen und frühmittelalterlichen
Gräberfelder von Inden-Pier, Kr. Düren, 2012;
– Bonner Beiträge zur Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie, nr. 15 –
Hendrik Kelzenberg, Der metallzeitliche Siedlungsplatz Bourheim, Kr.
Düren (WW 111), 2013;
– Bonner Beiträge zur Vor-und Frühgeschichtliche Archäologie, nr. 16 – Heike
Kennecke, Der Rhein als europäische Verkehrsachse. Die Römerzeit, 2014;
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– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 106 / 1 – Bernhard A. Greiner, Rainau-Buch II. Der
römische Kastellvicus von Rainau-Buch (Ostalbkreis). Die archäologischen
Ausgrabungen von 1976 bis 1979, Band I – Text, 2008;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 106 / 2 – Bernhard A. Greiner, Rainau-Buch II. Der
römische Kastellvicus von Rainau-Buch (Ostalbkreis). Die archäologischen
Ausgrabungen von 1976 bis 1979, Band II – Katalog und Tafeln, 2010;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 106 / 2 – Bernhard A. Greiner, Rainau-Buch II. Der
römische Kastellvicus von Rainau-Buch (Ostalbkreis). Die archäologischen
Ausgrabungen von 1976 bis 1979, Beilagen, 2010;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 109 – Herbert Riedl, Die schwäbische Reliefsigillata.
Untersuchungen zur Bilderschüsselproduktion des 2. und 3. Jahrhunderts im
mittleren Neckarraum, 2011;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 114 – Johannes Lauber, Arae Flaviae VI. Der
Gebäudekomplex M von Rottweil – Studien zur Entwicklung eines
innerstädtischen Siedlungsareals, 2013;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 118 – Leif Hansen, Hochdorf VIII. Die Goldfunde und
Trachtgebieten des späthallstattzeitlichen Fürstengrabes von EberdingenHochdorf (Kr. Ludwigsburg), 2010;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 120 / 1 – „Fürstensitze” und Zentralorte der frühen
Kelten, 2010;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 120 / 2 – „Fürstensitze” und Zentralorte der frühen
Kelten, 2010;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 121 – Denise Beilharz, Das frühmerowingerzeitliche
Gräberfeld von Horb-Altheim. Studien zu Migrations - und
Integrationsprozessen
am
Beispiel
einer
frühmittelalterlichen
Bestattungsgemeinschaft, 2011;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 122 – Irenäus Matuschik, Siedlungsarchäologie im
Alpenvorland XII. Die Keramikfunde von Hornstaad-Hörnle I-VI.
Besiedlungsgeschichte der Fundstelle und Keramikentwicklung im
beginnenden 4, Jahrtausend v. Chr. im Bodenseeraum, 2011;
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– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 123 / 1 – Suzanne Friederich, Bad FriedrichshallKochendorf und Heilbronn-Neckargartach. Studie zum mittelneolitischen
Siedlungswesen im Mittleren Neckarland, 2011;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 123 / 2 – Suzanne Friederich, Bad FriedrichshallKochendorf und Heilbronn-Neckargartach. Studie zum mittelneolitischen
Siedlungswesen im Mittleren Neckarland, 2011;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 124 – Johannes Eingartner, Lopodunum V. Die Basilika
und das Forum des römischen Ladenburg, 2011;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 125 – C.-J. Kind, T. Beutelspacher, E. David, E.
Stephan, Das Mesolithikum in der Talaue des Neckars 2. Die
Fundstreuungen von Siebenlinden 3, 4 und 5, 2012;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 126 – Christof J. Schuppert, GIS - gestützte historischgeographische
Untersuchungen
frühkeltischer
Fürstensitze
in
Südwestdeutschland, 2013;
– Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in BadenWürttemberg, Bd. 129 – Dieter Planck, Das Limestor bei Dalkingen
(Gemeinde Rainau, Ostalbkreis), 2014;
– Siedlungs-, wirtschafts- und verkehrsgeschichtliche Denkmäler, 1 – Rainer
Gross, Dieter Müller, Die Eschelbacher Steige bei Neuenstein-Eschelbach
und Waldenburg (Hohenlohekreis), 2010;
– Vor- und frühgeschichtliche Befestigungen, 26 – Christoph Morrissey,
Dieter Müller, Wallanlagen im Regierungsbezirk Tübingen, 2011;
– Vor- und frühgeschichtliche Befestigungen, 27 – Christoph Morrissey,
Dieter Müller, Wallanlagen im Regierungsbezirk Karlsruhe, 2012;
– 3000 Jahre Vorgeschichte. Meisterwerke der Metallzeit im kontinentalen
Kroatien. Sonderausstellung vom 10.September 2008 bis 8. März 2009, 2008;
– Alt-Thüringen. Arbeitshefte des Thüringischen Landesamtes für
Denkmalpflege und Archäologie. Archäologische Reihe, Band 41 / 20082009, 2011; Band 42 / 2010-2011, 2013;
– Alt-Thüringen, Band 43 / 2012-2013, 2014, Mittelalterliche Kirchen in
Thüringen. Beiträge der Tagung „Archäologische und bauhistorische
Untersuchungen an und in Kirchen Thüringens”, Weimar 16. / 17. März 2009;
– Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde. Neue Folge 68. Band
2010; 69. Band 2011; 70. Band 2012; 71. Band 2013;
– Auktions-Katalog. 66. Auktion vom 17.11 bis 18.11.2011;
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– Bonner Jahrbücher, Band 208 / 2008; Band 209 / 2009; Band 210-211 /
2010-2011; Band 212 / 2012;
– Die Kunde. Zeitschrift für niedersächsische Archäologie, Band 61 / 2010;
Band 62 / 2011;
– Götter und Helden der Bronzezeit. Europa im Zeitalter des Odysseus, 1999;
– Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, Band 92 / 2008, 2011; Band
93 / 2009, 2012;
– Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz, 108 Band, 2010; 109 Band,
2011; 110 Band, 2012; 111 Band, 2013.
Grecia
– S. Drougou (ed.) – Hellenistic pottery from Macedonia, 1991;
– 20 Χρόνια Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη, 2009;
– N Ελλάδα Των Βαλκανϊων, 2010.
Italia
– Preistoria Alpina vol. 45 (2011); vol. 46 (I), 2012; vol. 46 (II), 2012; vol. 47
(2013) – Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento (de la volumul 48
disponibil doar on-line la adresa web www.muse.it);
– Rivista di Studi Liguri 2008 / 2011; 2009-2010 / 2012;
– Studi Romani. Rivista trimestriale dellʼIstituto Nazionale di Studi Romani, nr.
1-4 / 2010.
Marea Britanie
– Archaeology International, nr. 12 / 2008-2009; nr. 13-14 / 2009-2011; nr. 15 /
2011-2012; nr. 16 / 2012-2013; nr. 17 / 2014;
– Britannia. A Journal of Romano-British and Kindred Studies, vol. 41 / 2010;
vol. 42 / 2011; vol. 43 / 2012; vol. 44 / 2013; vol. 45 / 2014;
– The Antiquaries Journal published for the Society of Antiquaries of London,
vol. 91 / 2011; vol. 92 / 2012; vol. 93 / 2013; vol. 94 / 2014.
Moldova
– Maria Danilov – Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia 18121918 (între tradiţie şi politica ţaristă), 2007;
– Natalia Mateevici – Amforele greceşti în mediul barbar din nord-vestul
Pontului Euxin în sec. VI - începutul sec. II a. Chr., 2007;
– Andrei Nicic – Interferenţe cultural-cronologice în nord-vestul Pontului
Euxin la finele mil. II - începutul mil. I a. Chr., 2008;
– Ion Niculiţă, Aurel Zanoci, Tudor Arnăut – Habitatul din mileniul I a.
Chr. în regiunea Nistrului Mijlociu – siturile din zona Saharna, 2008;
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– Elena Ploşniţă – Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă şi
perspectivă, 2008;
– E. Ploşniţă, M. Ursu – Enciclopedia muzeologiei din Republica Moldova, 2011;
– Revista Arheologică, S.N., vol. VIII, nr. 1-2 / 2012; vol. IX, nr. 1 / 2013,
Omagiu Domnului Valentin Dergaciov cu ocazia împlinirii a 70 de ani; vol.
VIII, nr. 2 / 2013;
– Studii de muzeologie. Volum dedicat aniversării a XXV-a a Muzeului
Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (I), 2008;
– Tyragetia. Istorie – Muzeologie, S.N., vol. II (XVII), nr. 2, 2008; vol. III
(XVIII), nr. 2, 2009; vol. IV (XIX), nr. 2, 2010; vol. V (XX), nr. 2, 2011.
Norvegia
– Stavanger Museum – Årbok, 2010; 2011; 2012; 2013.
Polonia
– Jerzy Augustyniak – Medieval crossings over the Pilica river and their
defence. Żarnowiec-Przedbórz-Sulejów-Inowłódz, 2014;
– Wojciech Blajer (red.) – Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa –
Joanni Chochorowski dedicate, 2012;
– Wojciech Blajer – The younger Bronze age in Poland in the light of studies
on hoards, 2013;
– Karol Dzięgielewski, Marcin S. Przybyła, Anna Gawlik – Migration in
Bronze and Early Iron Age Europe, 2010;
– Ryszarda Grygiela, Tomasza Jurka (eds.) – The beginnings of Łęczyca.
Environmental archaeology of medieval Łęczyca. Nature-economy-society,
vol. 1, 2014;
– Ryszarda Grygiela, Tomasza Jurka (eds.) – The beginnings of Łęczyca.
The archaeology of the beginnings of Łęczyca, vol. 2, 2014;
– Ryszarda Grygiela, Tomasza Jurka (eds.) – The beginnings of Łęczyca. In
the domain of history and the history of art, vol. 3, 2014;
– Jarmila and Hieronim Kaczmarek (eds.) – Archaeological studies on the
past of Poznań and its environs. The state of research and future
perspective, 2013;
– Andrzej Kempisty, Jacek Miśkiewicz, Maria Miśkiewicz – Złota
Pińczowska. Materiały z osady z epoki neolitu i wczesnej epoki brązu, 2010;
– Hanna Kóčka-Krenz – On Ostrow Island, nearby which todayʼs Poznań is
located ..., 2012;
– Ulla Lund-Hansen, Anna Bitner-Wróblewska – Worlds apart ? Contacts
across the Baltic Sea in the Iron Age. Network Denmark - Poland 20052008, 2010;
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– Renata Madyda-Legutko – Studien zu metallenen Gürtelbestandteilen in
der Przeworsk-kultur. Riemenendbeschläge, 2011;
– Anna Marciniak-Kajzer – Medieval Knightʼs Manor House in Poland.
Archaeological Image, 2011;
– Anna Nierychlewska – Castles, manor houses and palaces erected in the
area of the former Rawa voivodeship in the late-medieval and early modern
period, 2013;
– Ewa Niesiołowska-Śreniowska et alii – Paleolithic and Mesolithic
campsites and their natural environment at Aleksandrów Łódzki 1, 2011;
– Łukasz Oleszczak, Wojciech Twardowski – Tresta Rządowa, site 1.
Lusatian culture cemetery from central Poland, 2011;
– Radosław Palonka – Defensive architecture and the depopulation of the
Mesa Verde region, Utah-Colorado in the thirteenth century A.D., 2011;
– Piotr Pawlak (ed.) – The defensive system of medieval Poznań. The northwestern section. The results of archaeological research, 2013;
– Jacek Poleski – Małopolska in the 6th - 10th centuries A.D. An
archaeological study, 2013;
– Marta Połtowicz, Dariusz Bobak (eds.) – The Magdalenian in Central
Europe. New finds and concepts, 2010;
– Judyta Rodzińska-Nowak – Subsistence economy of population of the
Przeworsk culture, 2012;
– Seweryn Rzepecki – The roots of megalithism in the TRB culture, 2011;
– Wojciech Siciński – Zadowice on the Prosna river. Settlement complex of
the Przeworsk culture from the Roman period, 2011;
– Jerzy Sikora – Territory of the Central Poland in early Middle Ages.
Studium archeologiczno-osadnicze, 2009;
– Patrycja Silska – The EBA fortified settlement at Bruszczewo excavations
1964-1968, 2012;
– Adrianna Szczerba, The protection of archaeological objects of national
heritage on the former area of Rzeczpospolita under the Russian rule, 2012;
– Eugeniusz Tomczak – Mało Znane Warownie Górnego Śląska, 2012;
– Baltic Pontic Studies, vol. 16 – Serhiy M. Razumov, Flint artefacts of
northern pontic populations of the Early and Middle Bronze Age: 3200-1600
BC (based on burial materials), 2011;
– Baltic Pontic Studies, vol. 17 – Sławomir Pietrzak, Wood tar in the Dnieper
and Elbe communities: VI-II millenium BC, 2012;
– Via archaeologica – Janusz Kruk, Albert Zastawny, Modlnica, st. 5 od
neolitu środkowego do wczesnej epoki brązu, 2011;
– Via archaeologica – A. Czekaj-Zastawny, M. M. Przybyła, Modlniczka 2,
Kraków district – cemetery of the Linear Band pottery culture and neolithic
settlement sites, 2012;
https://biblioteca-digitala.ro

Cărți străine intrate în biblioteca muzeului (2011-2014)

491

– Via Archaeologica Lodziensis, tom III – W. Siciński, Rescue excavations on
site 1 in Gozdów, district of Zgierz, province of Łódź (the line of Freeway A-1);
W. Siciński, W. Stasiak, Rescue excavations on site 3 in Wytrzyszczki, district
of Zgierz, province of Łódź (the line of Freeway A-2), 2010;
– Via Archaeologica Lodziensis, tom IV – E. Dziubek, I. Marchelak, L.
Tyszler, Rescue excavations on site 5 in Pęcławice, Łęczyca district,
province of Łódź (The line of freeway A-1), 2011;
– An early medieval production settlement at Przeczyce (Poland), 2011;
– Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w
Latach 2009-2010;
– Baltic Pontic Studies, vol. 15 – „Cord” ornaments on pottery in the Vistula
and Dnieper interfluvial region: 5th - 4th mil. B.C., 2010;
– Lutomiersk - Koziówki, site 3 a-c, Pabianice district, province of Łódź.
Multicultural settlement from the Late Palaeolithic to Modern period, 2012;
– Magia gry – sztuka rywalizacji (The magic of the game – the Art of the
contest), 2012;
– Materiały i Sprawozdania. Rzeszowskiego ośrodka archeologicznego za lata
1980-1984, 1991;
– Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo
octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata, 2010;
– Moda Majów. Elita i Dwór – Jaina 600-900 n.e. Katalog Wystawy, 2010;
– Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, tomus II – Terra
Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę
urodzin, 2010;
– Papyri, mummies and god ... Michał Tyszkiewicz and the 150th anniversary
of the first Polish and Lituanian excavations in Egypt. Exhibition State
Archaeological Museum in Warsaw 12 december 2011 - 31 may 2012, 2011;
– Po drugiej stronie ... Raporty Przyjaciół – Archeologów dla Wojtka Cjolewy
„Jonesa”, 2011;
– Prehistory of Wielkopolska. 13000 BC - 500 AD. A guide to exhibition, 2011;
– Folia Praehistorica Posnaniensia, tom XVI / 2011; tom XVII / 2012;
– Fontes Archaeologici Posnanienses. Annales Musei Archaeologici
Posnaniensis, vol. 46 / 2010; vol. 47 / 2011; vol. 48 / 2012; vol. 49 / 2013;
– Materiały Archeologiczne, vol. XXXVIII / 2010, Cracovia;
– Prace i materiały. Muzeum archeologicznego i etnograficznego w Łódzi.
Seria archeologiczna, nr. 45 / 2010-2012;
– Recherches archéologiques, nouvelle sèrie, 1, Kraków, 2009; nouvelle sèrie,
2, Kraków, 2010; nouvelle sèrie, 3, Kraków, 2011;
– Slavia Antiqua. Yearbook of slavonic antiquities, vol. LI / 2010; vol. LII /
2011; LIII / 2012;

https://biblioteca-digitala.ro

492

L. Uță

– Sprawozdania Archeologiczne (Archaeological Reports), vol. 62 / 2010; vol.
63 / 2011; vol. 64 / 2012; vol. 65 / 2013;
– Światowit. Annual of the Institute of Archaeology of the University of
Warsaw, vol. VII (XLVIII), 2006-2008 Fascicle A: Mediterranean and NonEuropean Archaeology, 2012;
– Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4
w Małopolsce. Wojnicz 18 i 48, powiat Tarnów osady z epoki brązu, żelaza i
średniowiecza, 2010;
– Wiadomości Archeologiczne (Bulletin archéologique polonais) tom (vol.)
LXI / 2009-2010, 2010; tom (vol.) LXII / 2011, 2011.
Serbia
– Church of Saint Ascension of Christ in Čačak, 2011;
– Rad Muzeja Vojvodine (Work of Museums of Vojvodina), vol. 52 / 2010; vol
53 / 2011; vol. 54 / 2012;
– Zbornik Radova Narodnoi Muzeja (Collection of Works of the National
Museum Čačak / National Museum Journal Čačak), vol. XXXIX / 2009;
vol. XL / 2010; vol. XLI / 2011; vol. XLII / 2012.
Slovacia
– Zborník Slovenského Národného Múzea. Archeológia – Supplementum, 3 –
Laterãrius dejiny tehliarstva na slovensku, 2011;
– Zborník Slovenského Národného Múzea. Archeológia – Supplementum, 4 –
Karolínska kultúra a Slovensko. Štúdie (Karolingische Kultur und die
Slowakei. Studien), 2011;
– Zborník Slovenského Národného Múzea. Archeológia – Supplementum, 6 –
Vladimír Turčan, Die Hortfunde von Bojná und frühmittelalterliche
Eisendepots im Sammlungsbestand des Slowakischen Nationalmuseums –
Archäologischen Museums, 2012;
– Zborník Slovenského Národného Múzea. Archeológia – Supplementum, 7 –
Juraj Bartík, Kristián Elschek, Vladimír Varsik, Die urgeschichtliche
Siedlung in Lozorno-Široké diely (Westslowakei). Grabungen in den Jahren
1999-2009, 2013;
– Zborník Slovenského Národného Múzea (Annales Musei Nationalis Slovaci),
Archeológia 20 / 2010; 21 / 2011; 22 / 2012; 23 / 2013.

Slovenia
– Arheološki Vestnik, nr. 61 / 2010; nr. 62 / 2011; nr. 63 / 2012; nr. 64 / 2013;
nr. 65 / 2014;
– Varstvo Spomenikov (Journal for the protection of monuments), nr. 46 / 2011.
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Spania
– Caesar Augusta, nr. 81 / 2010 – E.V. Pérez, El grupo del Boletín de Historia
y Geografía del Bajo Aragón;
– Caesar Augusta, nr. 83 / 2013 – Miguel Beltrán Lloris, Azaila. Estado de la
cuestión en el año 2013 (contiene documentación inédita de Juan Cabré);
– Trabajos de prehistoria, vol. 67, nr. 2, 2010; vol. 68, nr. 1, 2011; vol. 68, nr.
2, 2011; vol. 69, nr. 1, 2012; vol. 69, nr. 2, 2012; vol. 70, nr. 1, 2013; vol.
70, nr. 2, 2013; vol. 71, nr. 1, 2014.
Statele Unite ale Americii
– David Ben-Shlomo, Gus W. Van Beek (eds.) – The Smithsonian Institution
excavation at Tell Jemmeh, Israel, 1970-1990, 2014;
– William D. Craig – Coins of the world (1750-1850), 1966;
– Chang-su Cho Houchins – An ethnography of the Hermit kingdom. The J.B.
Bernadou Korean collection 1884-1885, 2004;
– William M. Hurley – Prehistoric cordage. Identification of impressions on
pottery, 1979;
– Lisa McQuail – Treasures of two nations. Thai royal gifts to the United
States of America, 1997;
– April K. Sievert, J. Daniel Rogers – Artifacts from the Craig Mound at
Spiro, Oklahoma, 2011;
– Paul Michael Taylor – Flagship of a fleet. A Korea gallery guide, 2008;
– Paul Michael Taylor – Past and future heritage in the pipelines corridor –
Azerbaijan, Georgia, Turkey, 2011;
– Paul Michael Taylor – Turkmenistan. Ancient arts today, 2011;
– Paul Michael Taylor – Turkmenistan. Arts from the land of Magtymguly, 2013;
– Auction IX – La gallerie numismatique Bogdan Stambuliu, Waldorf Astoria
Hotel - New York, 2007;
– Muse. Annual of the Museum of Art and Archaeology, vol. 43 / 2009; vol. 4445 / 2010-2011; vol. 46 / 2012.
Suedia
– Jutta Waller – Chronology of the Migration Period in the Eastern Mälar
Region. Graves with Dresspins from the Provinces Uppland and
Södermanland, 2011.
Ungaria
– Johann Szilágyi – Die Besatzungen des Verteidigungssystems von Dazien
und ihre Ziegelstempel, 1946;
– Dissertationes Archaeologicae, II.2 – Ferenc Redõ, Numismatical sources of
the illyr emperorsʼ religious policy, 1973;
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– Dissertationes Archaeologicae, II.3 – Szöke Béla Miklós, Über die
späthellenistischen Wirkungen in der spätawarenzeitlichen Kunst des
Karpatenbeckens, 1974;
– Dissertationes Archaeologicae, II.4 – Erzsébet Bácskay, Early neolithic
chipped stone implements in Hungary, 1976;
– Dissertationes Archaeologicae, II.10 – Katallin Ottományi, Fragen der
spätrömischen eingeglätteten Keramik in Pannonien, 1982;
– Dissertationes Archaeologicae, II.12 – H.L. Andrász, Die neolitische
Siedlung von Szentes - Ilonapart, 1983;
– Dissertationes Pannonicae, III.2 – G. Kiss, P. Somogyi, Awarische
Gräberfelder im Komitat Tolna, 1984;
– Dissertationes Pannonicae, III.4 – József Laszlovszky, Medieval Visegrád.
Royal castle, palace, town and franciscan friary, 1995;
– Dissertationes Pannonicae, III.5 – „Von der Entstehung Roms bis zur
Auflösung des Römerreiches” Konferenz zum Gedenken des hundertsten
Geburtstages von Andreas Alföldi (1895-1981), 1999;
– Dissertationes Pannonicae, III.7 – Miklós Rácz, József Laszlovszky,
Monostorossáp, a deserted medieval village and its landscape, 2005;
– Siscia - Vorarbeiten zu einem corpus der in Siscia geprägten Römermünzen,
Heft IV – Die Prägungen von Tacitus und Florianus (A. Alföldi), 1940;
– Siscia - Vorarbeiten zu einem corpus der in Siscia geprägten Römermünzen,
Heft V – Verzeichnis der Antoniniane des Kaisers Probus (A. Alföldi), 1939;
– Arrabona Múzeumi Közlemények, nr. 48 / 1, 2010; nr. 48 / 2, 2010; nr. 49 / 1, 2011;
– Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, nr. 110-111 / 2009; nr. 112-113 /
2010; nr. 114-115 / 2011; nr. 116-117 / 2012.
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MEMORIA ANTIQUITATIS,
VOL. XXI - XXX
Ciprian - Dorin Nicola
Deoarece interesul specialiștilor față de publicația noastră a rămas la fel
de mare, prezentăm mai jos, așa cum se obișnuiește în astfel de ocazii, un sumar
al tuturor articolelor găzduite în volumele XXI (1997), XXII (2001), XXIII
(2004), XXIV (2007), XXV-XXVI (2010), XXVII (2011), XXVIII (2012) și
XXIX-XXX (2014).
ARHEOLOGIE
Contribuții la repertoriul arheologic al județului Neamț
Vasile Diaconu, Recunoaşteri arheologice de suprafaţă în zona oraşului Târgu
Neamţ, XXIV, 2007, p. 87-120.
Vasile Diaconu, Noi situri arheologice în zona de nord-est a judeţului Neamţ,
XXV-XXVI (2008-2009), 2010, p. 417-436.
Vasile Diaconu, Cronica cercetărilor arheologice din județul Neamț (20132014), XXIX-XXX (2013-2014), 2014, p. 413-430.
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Bibliothèque des Ecoles Françaises dʼAthènes et de Rome, Paris.
Biblioteca de Arheologie, București.
Bibliotheca Thracologica, București.
Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, Piatra-Neamț.
Codrul Cosminului, Suceava.
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, București.
Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, Călărași.
Cercetări Istorice, Iași.
Culegere de Studii și Cercetări, Brașov.
Domestikationforschung und Geschicte der Haustiere, Budapesta.
Dialogues dʼHistoire Ancienne, Besançon.
Documente privind Istoria României, București.
Documenta Praehistorica, Sofia.
Documenta Romaniae Historica, București.
Exploration Archéologique de Délos, Atena.
Ephemeris Daco-Romana, Roma.
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Abrevieri

ESA
ForCult
MCA
MemAntiq
MIAPN
MIR
MNA
PAS
PZ
REG
RevArh
RevIst
RMMS
SAA
SCI
SCIV(A)
SCN
SJNAN
SP
SRIF
StudRevIst
StudRoman
SympThrac
TD

Eurasia Septentrionalis Antiqua, Helsinki.
Forum Cultural, Botoșani.
Materiale și Cercetări Arheologice, București.
Memoria Antiquitatis, Piatra-Neamț.
Muzeul de Istorie și Arheologie, Piatra-Neamț.
Muzeul de Istorie, Roman.
Muzeul Național de Antichități, București.
Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Berlin.
Prähistorische Zeitschrift, Berlin.
Revue des Etudes Grecques, Paris.
Revista Arheologică, Chișinău.
Revista de Istorie, Piatra-Neamț.
Revista Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Iași.
Studia Antiqua et Archaeologica, Iași.
Studii și Cercetări Istorice, Iași.
Studii și Cercetări de Istorie Veche (și Arheologie), București.
Studii și Cercetări Numismatice, București.
Serviciul Județean Neamț al Arhivelor Naționale, Piatra-Neamț.
Stratum Plus, Chișinău.
Studii. Revistă de Istorie și Filosofie, București.
Studii. Revistă de Istorie, București.
Studia Romanensia, Roman.
Symposia Thracologica, București.
Thraco-Dacica, București.

АКМ
АИМ
АП УРСР
АСГЭ

Археологическая Карта Молдавской ССР, Кишинев.
Археологические Исследования в Молдавии, Кишинев.
Археологічні пам’ятки УРСР, Київ.
Археологический Cборник Государственного Эрмитажа,
Санкт-Петербург.

АВУ
Археологічні Відкриття в Україні, Київ.
КСИА (КСИИМК) Краткие Cообщения Института Aрхеологии
(Института Истории Материальной Культуры),
Москва, Ленинград.
МАСП
Материалы и Исследования по Aрхеологии Северного
Причерноморья, Одесса.
МИА
Материалы и Исследования по Aрхеологии СССР,
Москва, Ленинград.
CA
Советская Aрхеология, Москва.
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