DEPOZITUL DE OBIECTE DE BRONZ DE LA RUGINOASA.
URSACHI

MINODORA

In toamna anului 1 962, cu ocazia lucrărilor agricole, s-a descoperit
pe raza satului Ruginoasa, comuna Bozieni, judetul Neamt, un depozit
de bronzuri, care constă din 1 4 seceri cu cîrlig , două celturi, o dăltiţă
şi o bucată de metal brut. Greutatea totală a depozitului este de 4,381 kg.
După informatiile descoperitorilor, care au săpat la locul unde au
fost găsite piesele. din depozit lipsesc două seoeri, un celt. o C.ăltită si o
bucată de sîrmă de bronz, torsionată, care nu au mai putut fi recuperate.
La citeva zile de la descoperirea obiectelor de bronz, colectivul Mu
zeului de istorie din Roman a efectuat o cercetare de suprafaţă pentru a
se controla dacă nu au mai rămas obiecte pe teren şi dacă obiectele au
fost depozitateîn cuprinsul unei aşezări sau nu.
Locul descoperirii se află la circa 2 km. nord de satul Ruginoasa,
comuna Bozieni, pe "Dealul Frăteştilor u , în apropiere de confluenţa pî
rîului "Frăteştiu cu "Valea Seacă" .
Piesele a u fost aşezate direct în groapă, l a o adîncime d e circa 0,40
m. , aşa incit au putut fi uşor scoase de fierul plugului şi împrăştiate pe
o distanţă de cîţiva metri.
La locul descoperirii, pe o suprafaţă de cîteva hectare s-au găsit
fragmente ceramice aparţinînd primei epoci a fierului, care atestă o aşe
zare din această perioadă ( fig. 1 1 1 - 1 0).
Fragmentele ceramice fac parte din vase mai mari cu buza răsfrîntă
in afară, decorate cu caneluri orizontale, vase mici cu buza dreaptă, cu
caneluri sau vase în formă de sac, decorate cu brîu simplu sau alveolat,
tn relief. Nu lipsesc nici străchinile cu marginea îndoită spre interior.
Din punct de vedere tipologie ceramica de la Ruginoasa poate fi în
cadrată in perioada timpurie a primei epoci a fierului, Hallstatt A şi
eventual mai tirziu, spre Hallstatt B.
Descrierea pieselor : 1 . Celt de tip transilvănean cu gaura de înmă
nuşare ovală, gura dreaptă şi uşor îngroşată. Talia zveltă, tăişul puţin
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Fig. 1 . - Ruginoasa. Fragmente ceramice din prima epocă a fierului (1-10).
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lăţit şi uşor curbat. Tortiţa prelungă se uneşte cu latura mai îngustă a
triunghiurHor care impodobesc cele două feţe laterale înguste. Dunga de
!a turnat, vizibilă, a fost prelucrată cu grijă. De asemenea a fost îndepăr
tat şi ciotul de la turnare.
Este acoperit cu patină de culoare verde închis, prezentind pe alocuri
pete de culoare verde deschis.
Dimensiuni: lungimea
15,8 cm1 diametru! maxim la gură
4 cm,
diametru! minim la gură - 3,1 cm, adîncimea găurii de înmănuşare
5,3 cm, greutatea - 640 gr (fig. 2/1) .
8,8 cm, lăţimea tăişului
2. Celt de tip transilvănean cu gaura de înmănuşare ovală şi mar
ginea gurii uşor îngroşată. Corpul, decorat atît pe feţele late, cît şi pe
cele inguste, cu nervuri in relief, are tăişul drept şi lat. Linia de turnare
a fost lăţită prin ciocănire către tăiş. Este acoperit cu patină de culoare
verde inchis, cu pete de verde deschis şi cu urme de oxizi de fier.
Dimensiuni: lungimea
9,8 cm, diametru! maxim la gură - 3 cm,
diametru! minim l a gură 2,5 cm, adîncimea găurii de inmănuşare
6
cm, lăţimea tăişului
4,2 cm, greutatea 212 gr (fig. 2/2).
După informatiile tractoriştilor care au descoperit obiectele, exem
plarul pierdut a fost asemănător cu cel descris mai sus.
3. Dăltiţă cu gaura de inmănuşare rotundă, gura uşor îngroşată, tăi- .
şul drept zimţuit de descoperitori. Linia de turnare a fost îndepărtată prin
ciocănire. Pe ambele fete ale tăişului sînt urme evidente de ciocăniri.
-

-

-

-

-

-

-

Dimensiuni : lungimea - 9,3 cm, diametru! gurii - 1 ,6 cm, adîn
cimea găurii de inmănuşare - 4,8 cm, lăţimea tăişului - 1,2 cm, greu
tatea
67 gr. (fig. 213).
=

Un exemplar asemănător a fost pierdut de descoperitori.
4 - 17 : 14 seceri cu cîrlig dintre care 1 0 întregi şi 4 fragmentare,
care pot fi împărţite, după mărimea lor, in 3 categorii :
4. Seceră cu cîrlig de dimensiuni mici cu lama puternic arcuită şi
minerul dezvoltat. Spinarea este îngroşată şi rotunjită în dreptul mîne
rului. Cîrligul dezvoltat se termină in formă de coadă de rîndunică
datorită, probabil, unei greşeli de la turnare. Prezintă ciotul de la turnat
pe spinarea îngroşată, inspre miner (fig. 311 ) .
5--1 0 : 6 exemplare d e dimensiuni obişnuite (fig. 3/2-7). Din această
categori e menţionăm, in primul rind, o seceră cu lama puţin arcuită şi
care prezintă două orificii pe mîner. Lama nu prea lată, este zimţuită
din vechime şi de descoperitori. Vîrful lamei este uşor indoit in sus.
Prezintă ciotul de la turnat in dreptul îndoiturii minerului. Spinarea în
groşată e zgrunţuroasă de la turnare. La partea inferioară a minerului
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Fig. 2. - R'ugi noasa. Celturi de bronz ( 1 , 2), dăltiţă <3)
şi o bucată de bronz brut (4)

•prezintă spinarea aplatizată prin ciocănire in vederea folosirii ei şi fără
-cîrlig (fig. 313) .
Un alt exemplar cu lama Ptllt in ascuţită şi spinarea. îngroşată unde
are şi ciotul de l a turnare, prezintă pe mîner, ca decor, o nervură verti
cală în relief (fig. 316). O altă seceră, cu lama lată şi ciotul de la turnat
în spre virf, are vîrful cîrligului rupt şi prezintă pe cirlig o proeminenţă
.de la turnctt (fig. '31z:l).. Alt exemplar are partea inferioară a minerului şi
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Ruginoasa. Seceri cu cirlig ( 1 -1 2)
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cirligul rupt din vechime, iar in dreptul arcuirii lamei spre miner, pre
zintă două orificii, datorate probabil unor defecte de turnare (fig. 3'5).

tn afară de acestea, mai menţionăm o seceră cu lama lată, puţin
arcuită, clrligul dezvoltat, avind ciotul de la turnat spre virf, care este
uşor indoit in sus (fig. 312).
1 1-15 : Seceri de dimensiuni mari cu lama puţin arcuită şi mînerul
dezvoltat (fig. 318-12). Două dintre exemplare (fig. 318,10) prezintă ciotul
de la turnat in spre vîrful lamei. Din cele cinci exemplare, trei au lama
lată (fig. 318, 1 0, 1 1 ). O seceră a fost curăţată prin frecare de către des
coperitori (fig. 311 2).
Cele două fragmente de seceri (fig. 4/1 , 2) necuprinse in clasificarea
noastră, una are lama lată , iar cealaltă lama îngustă şi puţin arcuită.
După forma şi arcuirea lor, se poate deduce că aparţin tot unor seceri
cu cîrlig, cu toate că nu s-au păstrat decit porţiuni din partea superioară.

Fig. 4.

-

Ruginoasa. Fragmente de seceri (1-2).

Cele două exemplare pierdute fac parte tot din categoria secerilor
cu cirlig, fărl a putea preciza căreia din cele trei categorii li apartin.
1 6. O bucată de bronz brut, în greutate de 402 gr. care a făcut parte,
probabil, din obişnuitele turte de bronz (fig. 214).
S"'rrma de bronz, după informatiile culese, avea o grosime de 0,5 cm.
răsucită, cu capetele lăţite şi îndoită in formă de semicerc.
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Toate eforturile noastre de a recupera o parte din obiectele pier
dute nu au dus la nici un rezultat. A trebuit pînă la urmă să ne mul
ţumim cu citeva informaţii sumare, asupra caracteristicilor pe care le
prezentau.
Obiectele de bronz de la Ruginoasa, după caracteristicile pe care le
prezintă, sînt de origine transilvăneană 1), iar tipurile de obiecte, cu
excepţia celor două dăltite şi sîrma torsionată , a cărei descriere este
incertă, sînt cunoscute şi in alte descoperiri de pe teritoriul Moldovei 2,
Tipul de dăltiţe descoperite la Ruginoasa, credem că este de origine
central europeană, răspîndit şi în depozitele din Transilvania 3) , dar
necunoscut încă in nici un depozit din Moldova. Prezenţa lui la Rugi
noasa poate fi pusă în legătură cu schimburile existente intre triburile
din Transilvania şi cele din Moldova, care au facilitat pătrunderea atît
de sporadică in această regiune.
Bucata de bronz, descoperită alături de celelalte piese, indică o pre
lucrare locală a metalului brut, adus probabil, din Transilvania odată cu
piesele finite 4•
Depozitarea unor obiecte de bronz, in apropiere 5) sau chiar în cu
prinsul unor aşezări din prima epocă a fierului 6) , cum este cazul la noi,
ar putea constitui un punct de plecare in admiterea datării unor depo
zite intr-o perioadă mai tîrzie decît sfîrşitul epocii bronzului.
Pe baza analogiilor cu descoperirile de obiecte asemănătoare de la
Drajna de Jos 7 din Muntenia, Valea Largă, Moci 8 din Transilvania ,
Bozia Nouă 9, Ilişeni 10, Ciorani, Mîndrişca ", Doljeşti 12 , Dersca 1 3 din
1 ). M. Petrescu Dimbovita, Contributii la problema sllrşltulul epocll bronzului şi In
ceputul epocll llerulul In Moldova in SCN, N, 3-4, 1953, p. 475.
2). 1dem, p. 460 şi urm. 1 ibidem, Date noi relativ la descoperirile de obiecte de bronz
de la sllrşltul epocii bronzului şi Inceputul Hallstattulul din Moldova, in AM, 11-1Il.
p. 251 -272.
3). Informatie prlmlUI de la M. Rusu.
4). Vezi Istoria Romdniel, 1, 1 960" p. 149.
5). Grlgore Polt, Depozitul de obiecte de bronz de la llişenl, In AM, II-III, p. 461 -462.
6). Un depozit de obiecte de bronz a fost descoperit la Blllenl, comuna Bujor, judetul
Galati, in cuprinsul unei aşezllri dln prima epocii a flerulul. Informatie primiti! de la
1. T. Dragomir.
7). 1. Andrieşescu, Nouvelles contributions sur l'dge du bronze en Roumanle, in
Dacia, Il, 1925, p. 345-384.
8). Cf. M. Roşka, Repertorium, p. 176, nr. 177, fig. 209 şi p. 184, nr. 247, fig. 222.
9). M. Dinu şi Ghenutll Coman, Depozitul de obiecte de bronz de la Bozia Noud, in
AM, 11-111, p. 471-474.
10). Grigore Poit, art. cit., p. 461 -469.
1 1 ). Cf. M. ,Petrescu-Dimbovita, art. cit., in AM, 11-111, p. 255-256.
12). 1. Teştiban, Depozitul de obiecte de bronz de la Dol}eştJ, ln SCS laşi, VIII, 1957,
p. 221 -222.
13). Tadeusz Sulimi.rski, Einige rumiJnische Funde in polnischen Mussen, In Revista
de Prelstorie şi AntlchlUlti Nationale, 1, 1937, p. 33-37, fig. 1 1 .
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Moldova, care se datează la sfîrşitul epocii bronzului, putem incadra
depozitul de bronzuri de la Ruginoasa in aceeaşi perioadă, în una din
seriile de bronzuri caracteristice pentru Moldova şi anume, in seria
Ulmi-Liteni-Ilişeni 14) .
Descoperirea depozitului de bronzuri de la Ruginoasa constituie o
contribuţie la cunoaşterea sfîrşitului epocii bronzului in Moldova, mă
rindu-se prin aceasta numărul depozitelor cunoscute.

LE DEPOT D'OBJETS DE BRONZE DE RUGINOASA
Resume
L'automne de l'ann�e 1 962, a l'ocasion des travaux agricoles, on a d�couvert, dans
la r�glon du village de Ruginoasa, com. Bozieni, un d�pOt d'objets de bronze dont 14
faucilles il crochets, deux celtes, un burin et un morceau de m�tal brut. Le depOt de
bronze de R'llginoasa date de la fin de l'epoque du bronze et appartient il la serie d'Ulmi,
Liteni et Ilişenl.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.

-

Ruginoos.o.
Ruginoosa.
Ruginoaso.
R:uginooso.

Frogments ceromiques de la premiere epouqe du fer (1-10)
Celte en bronze (1 , 2), burin (3) un morc:eau en bronze brut (4)
Faucilles a crochet (1-12)
Frogments de foucilles (1 -2)

14). M. Petrescu-Dimbovita, ari. cit., In AM, II-111, p. 265.
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