UNELE PROBLEME PRIVIND EVOLUŢIA CULTURII
MATERIALE DIN MOLDOVA IN SECOLELE VI-X
DAN GH. TEODOR

ln arheologia românească originea şi evoluţia culturii materiale pre
feudale din sec. VI-X din Moldova nu a constituit, pînă în prezent, obiec
tul unui studiu mai amplu menit să valorifice marele număr de descoperiri
arheologice datînd din această, vreme.
Cu toate că unele lucrări au luat în discuţie multe din problemele
privind regiunile răsăritene ale României în perioada secolelor VI-X, au
rămas tptuşi aspecte de ordin istoric, cultural şi etnic nerezolvate.
De la primele descoperiri sistematice făcute la Hlincea - laşi (în
1 952-1 954) şi pînă astăzi, an de an, cercetările arheologice efectuate pe te
ritoriul Moldovei au sporit considerabil, numărul şi valoarea descoperirilor
de acest gen, facilitînd o mai bună cunoaştere asupra dezvoltării societăţii
locale în perioada celei de a Il-a jumătăţi a mileniului 1 e. n.
Faptl\ll că marea majoritate a descoperirilor prefeudale tîrzii (sec.
VI-X) au rămas totuşi mulţi ani inedite, a determint în bună măsură in
suficienta cunoaştere a caracteristicilor esenţiale ale unor aspecte cultu
rale, a evoluţiei lor în timp şi spaţiu, această stare de lucruri reflectîndu-se
uneori în unele lucrări de specialitate, care l-:!-a\i minimalizat astfel im
portanţa. Trebuie subliniat aici şi faptul că în unele lucrări, anumite: as�
pecte ale acestor probleme au fost totuşi studiate prin prizma importanţei
pe care ele o au în istoria veche a României, aducindu-se astfel contribuţii
valoroase la cunoaşflerea lor. 1
ln ceea ce priveşte însă importanţa aparte pe care o are pentru isto
ria veche a României şi mai ales precizarea evoluţiei in timp şi spaţiu a
culturii materiale prefeudale din Moldova subliniem valoarea concluziilor
formulate de 1. Nestor. 2
1. M. Petrescu Dîmboviţa , Considerations sur le probleme des periodes de la eul
ture materielle en Moldavie du VIe au X• siecles, in Revue Roumain d'Histoire, VI,

1967, 2, p. 181-199 ; Dan Gh. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridtu pe teri
toriul llloldovei, in SCIV, 19, 1968, 2, p. 227-275. In aceste articole este prez�ntată în
treaga bibliografi e a probJemei.
2. 1. Nestor, Slavii pe teritoriul R.P.R. în lumina documentelor arheologice, in
SCIV, X, 1959, 1, p. 56-57.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

2S4

DAN

GH. TEODOR

In lumina acestor concluzii, componentele de bază care participă la
formarea diverselor aspecte culturale din această vreme trebuiesc anali
za� cu atenţie din nou, pentru a se facilita astfel înţelegerea procesului
cultural şi etnic petrecut în perioada secolelor VI-X în regiunile răsări
tene ale României. Această înţelegere este în mod direct legată şi de cu
noaşterea în ansamblu a tuturor descoperirilor încadrate real in limitele
celei de a II-a jumătăţi a mileniului 1 e.n., cunoaştere ce se poate realiza
in primul rind prin valorificarea şfliinţifică exhaustivă a acestor descope
riri. Este ceea ce ne-am propus să realizăm în general, în studiul pe care-1
prezentăm.
Scurt istoric al descoperirilor

După cum se ştie, primele descoperiri din a doua jumătate a mile
niului 1 e.n. au fost făcute în Moldova de către M. Petrescu-Dîmboviţa,
care în perioada anilor 1952-1 954 a efectuat săpături in siliştea de la
Hlincea, de lîngă Iaşi. 3 Odată cu descoperirile de la Hlincea, de lîngă Iaşi
a început de fapt şi studiul sistematic al ves t igiilor pref.eudale tîrzii din
Moldova, care au fost denumite în general de tip Hlincea.
La început descoperirile de la Hlincea au fost datate, de către desca
peritoru:l lor, în secolele VIII-X, pe baza analogiilor cu cultura slavă de
tip Romen-Borşevo, atestată în U.R.S.S., pe teri1loriul de la est de Nipru.
Aproape concomitent cu descoperirile de la Hlincea, la Suceava în punc
tul "Si pot" , M. D. Matei a dezvelit în 1953 resturile unui complex de
locuire prefeudal, pe care 1-a datat în general în secolul VII '· In această
aşezare săpăturile au fost reluate in 1 959 şi continuate cîţiva ani cu rezul
tate deosebite, care au permis o mai bună precizare cronologică şi cultu
rală a vestigiilor semnalate aici. Inain te 'însă d� a fi reluate săpăturtile
de la Şipot-Suceava,. in 1957 colectivul acestui şantier a reuşit să iden
tifice şi alte urme prefeudale în punctele Curtea domnească � Drumul
Naţional 5, iar colectivul Muzeului de Istorie a Moldovei din Iaşi a tnce
put în 1956 cercetarea aşezării de la Spinoasa-laşi 6. Ulterior şi alte des
coperiri, cum sînt acelea de la Dorobanţu-Iaşi 7, Dăneşti-Vaslui 8 şi al:t M. Petrescu-Dimbovita şi colaboratorii , Şantterul Hlincea-Iaşi, în SCIV, IV,
1951, 1-2, p. 233 şi urm. ; SCIV, V, 1954, 1-2, p. 233 şi urm. ; SCIV, VI, 1955. 3-4. p.
p. 687 şi urm.
4. M. Matei, Sectorul oraş, in Şo ntierul arheologic Suceava, in SCIV, V, 1954, 1-2.
300 si urm.
5. Ai. Alexandrescu şi Şt. Olteanu, Sectorul oraş, în Şantierul arheologic Suceava,
in Materiale, IV, 1957, p. 253 ; Şt. Olt.eanu Sectorul oraş, in Şantierul arheologic Su
ceava, in Materiale, V, 1959, p. 607 ; T. Martinovici şi Şt. Olteanu, Şantterul arheolo
gic Suceava, in Materiale, VI, 1959, p. 678 şi urm.
6. A. Niţu şi D. Teodor, Raport asupra sondajului din aşezarea prefeudald de la
Spinoasa, in Materiale, V, 1959, p. 485, şi urm. ; A. Niţu, Em. Zaharia şi D. Teodor,
Sondajul de la Spinoasa-Erbtceni, în Materiale, VI, 1959, p. 531 şi urm . ; D. Teodor
şi Em. L':aharia, Sonda;ele de la Spinoasa şi Erbtcent, in Materiale VIII, 1962, p. 35 şl
urm.

7. li.. Niţu şi D. Teodor, in Materiale, V, 1959, p. 489-490, fig. 4/8 ; 5/3-4.
B. M. Petrescu-Dirnboviţa şi Em. Zaharia, Sondajul arheologic de la Ddneştt-Vas
lui, in Materiqle, VIII, 1 962, p. 47 şi urm.
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tele au fost cercetate sistematic prin sondaje, contribuindu-se asflfel, prin
rezultatele obţinute la precizarea limitelor cronologice ale acestei culturi.
An de an, descoperirile aşa zise de tip Hlincea au sporit şi datoriă inten
selor cercetări de teren efectuate pe teritoriul Moldovei de colectivele mu
zeelor din Iaşi, Bacău, şi Galaţi. ln urma acestor cercetări s-a reuşit astăzi
să se cunoască un număr de peste 1 00 aşezări, cimitire şi descoperiri mo
netare din perioada secolelor VI-X, în cuprinsul cărora s-au efectuat peste
30 de sondaje de mai mare sau mai mică amploare. Dintre aceste desco
periri, numai o mică parte au fost valorificate ştiinţific, fie prin prezen
tarea lor în unele rapoa� anuale de săpături, fie luate parţial în discuţii
in cadrul unor lucrări de specialitate.
In anii care au urmat descoperirilor de la Hlincea şi din alte părţi
ale Moldovei, unii cercetători aU; abordat în lucrările lor unele probleme
privind cronologia şi apartenenţa etnică a unor aspecte culturale din Mol
dova, în sp�ţăJ a culturii Hlincea, susţinînd datarea ei in secolele Vlll-X
şi strinsa legătură cu cultura slavă de tip Luka Raikoveţkaia, documen
tată în R.S.S. Ucraineană. 9 De aceea, in literatura de specialitate a înce
put să se folosească frecvent denumirea de culura Hlincea I-Luka Raiko
veţkaia, voind să se aratle prin aceasta identitatea dintr.� cele d:mă
cult\Uri, creiate şi vehiculate de către tribunle slave cu incepere din a
doua jumătate a secolului al VII-lea e.n. Ori, în ciuda acestor concluzii
formulate de către unii cercetători români şi străini, analiza resturilor
de cultuă materială din Moldova, datînd din secolele VII-IX, a arătat
citi se poate de clar că nu este vorba în fond de a doua pătrundere slavă
in teritoriul românesc cu incepere din a doua jumătate a secolului al
VII-lea, ci, după cum vom vedea mai jos, de evoluţia locală a unei cul
turi, la definitivarea căreia slavii şi-au adus partea lor de contribuţie.
oda� cu pătrunderea lor in teritoriile est-carpatice ale ţării noastre, către
sfîrşitul secolului al VI-lea. Es�e aici cazul să subliniem valoarea deosebită
a unor studii, mai recent publicate, care în legătură cu această problemă
au analizat evoluţia culturii materiale locale din Moldova in această epocă
istorică şi care au deschis calea către o reanaliză in ansamblu a tuturor
acestor descoperiri. 10
In acest sens, este utrl de arătat că în stadiul actual al cercetărilor
este posibil de precizat care sint componentele de bază care participă la
crearea aşa numitei culturi Hlincea în general, oare :oste aria ei de răs
pîndire şi care sînt limitele cronologice în care ea evoluează. Aceasta, după
cum vom încerca să arătăm in conţinutul lucrării noastre, facilitează o mai
bună inţelegere a fenomenelor de ordin cultJural şi etnic petrecute in re
giunile est carpatice ale României în epoca în care se definitivează for9. M. C omşa Slavii de răsă.,-it pe teritoriul R.P.R. şi pătrunderea elem�ntului ro
manic în Moldova pe baza datelor urheologice, în SCIV, IX, 1958, 1, p. 73 ŞI unn.
10. 1. Nestor, Les donnees arch.eologiques et le probleme de la formation du peu
ple roumain, în Revue Roumain d'Histoire, III, 1964, p. 401 şi unn. ; M. Petrescu-Dîm
boviţa, Considerations sur le probll}me. . . tn Reuvo Roumain d'Histoire, VI, 1967, 2, p.
181 şi urm.
,
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Fig. 1 - Harta descoperirilor din a II-a jumătate a mileniului 1 e.n. Oocalităţil e in
anexă) : secolele VI-VII : 3, 10-11, 1 4-17, 2 1 , 26. 29, 40, 43, 50, 8 1 , 64, 67, 69, 72, 78-79,
89, 96, 100, 1 02, 1 1 5, 1 1 8, 123, 1 24, 128 ; secolele VII-VIII : 1. 4-5, 7-9 . 12, 15-16, 25,
27, 41, 48, 60, 62. 75-76, 91, 103, 1 ')7, 1 1 1 - 1 12, 120 ; secolele IX-X : 2, 6, 1 3. 18, 18,

1 9, 20, 22-25, 30-39, 44·49-50, 51 -59, 83, 65-66, 70-7 1 -73, 74-77, 80-81. 83-88. 90, 92-98,
1 0 1 .http://www.cimec.ro
104-1 08, 108- 1 17, 1 1 9.
1 21-122. 125, 127.
/ http://cmiabc.ro

Unele probleme privind evolutia culturii, materiale din Moldova ln secolele VI-X.
Lista localitătilor menţionate In hartă :
1 . Horodiştea
2. Fundul Herţei
3. !băneşti
4. Lozna

•

5. Conţeşti
6. Mitoc •
7. Ripiceni •
8. Şteflneşti •
9. Hăneşti
10. CUcorăni-Ipoteşti
1 1 . Sttnceşti
12. Botoşani
13. Ionăşeni •
14. Botoşana
1 5. Arborea
16. S·Jceava •
17. Udeşti
18. Mihăeşti
19. Pleşani ..,
20. Trifeşti ...
21. Ctrnicent
22. Tigănaşi •
23. Mihail Kogălniceanu
24. Belceşti •
25. Băiceni •
26. Costeşti
'1:1. Valea Seacă

28. Fotin-Enescu ...
29. Săbăaoni
30. Haleşteni
S I . Mogoşeşti ..,
32. Golleşti

65. Izvoare •
66. Girov
Criveşti •
67. Hangu
Cuza Vodă •
68. Brăşăuţi
Popricani •
69. Secueni
Vînători
70. lteşti
Holboca
71. Lespezi
Dancu
72. Rădeni •
Iaşi-Curtea Domnească
73. Bacău
Dorobanti
74. Cleja
42. Aroneanu
75. Grozăşti
43. Rediu Mitropoliei
76. Oituz •
44. Valea Ursului
77. Floresti
45. Păuşesti •
78. Horgeşti
46. Banu Dumeşti
79. Prăjeşti
47. Miroslava •
80. Băneasa
48. mincea .
8 1 . Buhăeşti
49. Chipereşti •
50. laşi-Crucea lui Ferenlz 82. Voineşti
tl3. Onceşti
51. Băltati
84. Bărboasa
52. Popeşti
85. Lichitişeni •
53. Cogeasca Veche ...
86. Ireasca Gohor
54. Săpunesti
87. Brăhăşeşti •
55. Ciureşti •
88. Căbeşti
56. Ciurea •
89. Bîrlad
57. Satu Nou
90. Perieni
58. Poiana cu Cetate
91. Simila •
59. Pocreaca
92. Dumeştii Noi
60. Aldeşti II
83. Negreşti
6 1 . Tirpeşti
94. Todireşti
62. Poiana Dulceşti
95. Vultureşti
63. Văleni
96. Dăneşti •
64. Tibucani

33. Spinoasa ..,

34.
35.
36.
47.
38.
39.
40.
41.

.., Statiuni din secolele VI-IX suprapuse de aşezlri Dridu.
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Rişeşti •
Creţeşti
Vineţeşti-Cordeni
Budeşti
Ivăşcani ....
Vutcani
Berezeni
Crasna
Roşieşti
Suhuleţ ....
107. Pojorăni
108. Bozia ....
1 09. Dodeşti -tr
1 1 0. Banca
1 1 1 . Fălciu ...
1 1 2. Bogdăneşti
1 13, Cârja •
1 14. Murgeni ....
1 1 5. Vădeni-Murgeni •
1 16. Prodana •
1 17. Epureni •
1 1 8. Bîrlăleşti
1 1 9. Tutcani •
120. Vădeni-Prut ....
121. Comăneşti ....
122. Cavadineşti •
123. Movileni
124. Cudalbi
125. Tudor Vladimirescu ...
1 26. Galati
127. Dwnbrăveni •

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
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marea poporului român şi, în consecinţă, care este valoarea contribuţiilor
ce s-au adus relativ la clarifcarea acestui proces istoric, prin precizarea
caracteristicilor ş'i cronologiei culturii materiale dtn perioada secolelor
VI-IX.
Aşeză1·Je şi locuinţele din secolele VI-IX.

Cercetările arheologice întreprinse pînă in prezent în Moldova cu
privire la cultura materială din a II-a j umăij'ate a mileniului I e.n. au do
cumentat în acest teritoriu numeroase aşezări deschise de tipul siliştilor
a căror mărime variază, ajungînd ca cele mai întinse să ocupe o suprafaţă
de aproxima iv 15 ha. In general, aceste aşezări sint situate pe pantele line
din apropierea apelor, pe terasele lor inferioare, adeseori inundabile. Se
cunosc şi cazuri cind aşezările sînt) situate chiar pe înălţimi mari (în re
giunile de podiş sau de munte), ca de exemplu la lbăneşti-Dorohoi, 1 1
Fundul Herţei, 12, Horodiştea, 13 etc., acolo unde pînzele de ape friatice
se află relativ la mici adîncimi. In cadrul unor aşezări s-au constatat mai
multe nivele de locuire, datate pe parcursul a 2-3 secole, adesea neîntre
rupte, ceea ce dovedeşte o anumită continuiti'ite pe acelaşi loc. Un astfel
de exemplu ni-l oferă aşezarea de la Miroslava şi Chipereşti, judeţul
Iaşi, 14 de la Fălciu şi Vădeni-Murgeni in judeţul Vaslui, 15 etc. Intere
sant de remarcat este şi faptul că peste multe din aşezările din secolele
VI-IX se suprapun altele mai noi, aparţinînd culturii Dridu, ceea ce ple
dează de asemenea pentru o anumiti stabilitate a locuirii umane. Această
situaţie stratigrafică favorabilă a putut clarHica multe din problemele
privind precizarea limitelor cronologice ca şi evoluţia culturii materiale
prefeudale. in general. Pînă in prezent pe teritoriul Moldovei nu se cu
nosc încă din această vreme aşezări intărite de tipul horodiştlilor.
In ceea ce priveşte locuinţele, s-au putut stabili trei tipuri principale :
bordeiul, semibordeiul şi locuinţa de suprafaţă. Semibordeiul este locu·
inţa cea mai frecvent întUnită in aşezările din această vrfilme, în compa
raţie cu acelea construite la suprafaţa solului sau chiar cu bordeiul, care
este şi el destul de rar atestat.
In general, f.emibordeiul (ca şi bordeiul) are o formă rectangulară cu
colţurile uşor rotunjite, mai rar pentagonală (Poiana Dulceşti). Laturile
unora dintre ace.,te locuinţe sint cîteodată arcuite (exemplu la Spinoasa),
alteori sint dispuse astfel încît dau locuinţei o formă trapezoidală (Hlin1 1 . A�.a.rea de la lbăneşti-Dorohoi este situată în
din dealuri'e în,:'l l t€' (oeste 400 m) ale Podiş·ului Sucevei.

punctul "Măgura",

12. Silistoo ca şi hoo-odiştea de la Fundul Herţ ei sînt situate pe
rile ill<llte (riroa 300 m) din Tll<lrgin ea de N.E. a Pocl işului Sucevei.

pe unul

unul di n dealu

13. Aşe7.area de la Horodiştea pe Prut este situată pe una di.n ultimele platforme
inalte ale Poclişului Sucevei.
1 4. L..1. Mi.rosolava şi Chipereşti j udeţul laşi -in urma numeroaseb: ll' ceree t:iri de su
prafaţă efectuate de către N. Zaharia şi D. Teodor au fost descoperite pe a.cela$i loc
resturi d e cultură materială datind din secolele VII , VIII şi IX-XI.
15. In unna cca-cetărilor efectuate in aceste localităţi de către G. Coman au fost
descoperite resturi ceramice datind din secolele IV-V, VI-VII si VIII-X e. n.
,
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Fig. 2. Semibordeiele Bo şi B13) di n aşezarea de la Şi-pot-Suceava (��-=- VI
VII) ; 1, pietre ; 2, gropi de pari ; 3, cenuşă ; 4, cărbune.
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Fig. 3. - Semibordei (Ba) din aşez:�rea de la Luzna-Dorohoi (secolele VII-VIII) :
1. sol vegetal ; 2, sol roşcat de pădure ; 3, nivel prefeudal ; 4, strat brun cenuşos (in
umplutura bordeiului) ; 5, nivel neolitic (cucutenian) ; 6, sol galben nisipos ; 7, pămint
ars ; 8. cenu ,ă ; 9. pietre.
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4 - Bordel <B1) din primul nivel de locuire a aşezării de la Spinoasa-Iaşi
secolele VIII-IX)
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cea). Dimensiunile latturilor variază de la caz la caz între 2,50 X 3,20 m şi
3,40 X 4 m. Adîncimea medie a semibordeielor este de circa 0,40 m în
schimb, aceea a bordeielor ajunge uneori la 0,75 m, faţă de solul iniţial de
-călcare (fig. 2, 3, 4 şi 5).
In marea majoritate a cazurilor, aceste locuinţe au dispuse în colţuri
sau pe mijlocul laturilor gropi cilindrice sau ovale, în care se introduceau
parii pentru susţinerea acoperişului. Cîteva din aceste locuinţe aveau a
semenea gropi şi în centrul lor. In schimb, unele bordeie sau semibordeie
nu aveau nici o groapă pentru asemenea pari. In aceste cazuri acoperişul
se sprijinea probabil pe tălpici de lemn, dispuşi pe marginea gropilor lo
cuinţelor.
In ceea ce priveşte acoperişul, datele de care dispunem sînt destul de
sumare. După dispoziţia parilor pe suprafaţa podelei locuinţei acoperişul
putea ·fi în două ape sau mai ales intr-o singură pantă. Materilaul din care
era construit acest acoperiş varia desigur de la regiune la regiune, după
cum ne-o dovedesc descoperirile de cenuşă provenite de la păioase şi
stuf, în regiunile de şes (Vădeni-Murgeni, Spinoasa) sau resturile de căr
bune (de cele mai multe ori de esenţă moale) din zonele de podiş sau de
munte, acoperite cu păduri (Botoş.ana-Suceava, Oituz-Bacău, etc.) 16•
Podeaua acestui tip de locuinţă, construită intotjd.eauna la orizontală,
-este în general bătătorită simplu prin călcare, constatîndu-se o amenajare
specială a ei printr-o lutuire subţire, doar in cite un caz la Botoşana
Suceava şi Pojorăni-Vaslui.
Multe din aceste semibordeie aveau parnea aeriană a pereţilor con
struită din lemn sau nuiele lipite cu lut. Bucăţi de chirpici arşi, proveniţi
de la lutqiala pereţilor, au fost descoperite în unele locuinţe de la Su
ceava, Hlincea, Lozna-Dorohoi, Dorobanţu-Iaşi, etc. Referitor la intra
rea în aceste locuinţe menţionăm că ea a putut să fie surprinsă doar în
cîteva cazuri. Ea se făcea printr-un gîrlici protejat cu stîlpi mici ca la
Prodan a şi Simila-Bîrlad şi Botoşana-Suceava, fie în trepte sau în u
şoară pantă ca la Hlincea-Iaşi şi era sitiUată întotdeauna pe latura aflată
pe panta terenului.
In ceea ce priveşte sistemul de construcţie al bordeielor şi semiborde
ielor mai amintim şi folosirea într-un caz la Prodana-Bîrlad şi Sucea
va-Parc a unei gardine împletite din nuiele în jurul unor mici ţăruşi,
in scopul de a consolida baza pereţilor (fjg. 6). Acest sistem se folosea
probabil numai în regiunile cu soiuri mai umede unde temelia pereţilor
era necesar să, fie mai bine consolidată.
Alături de tipul de locuinţă bordei sau semibordei in cadrul aşeză
rilor de tip Hlincea se mai tntdlneşte şi locuinţa de suprafaţă. Ea este
documentată în special la Spinoasa-Iaşi, unde constituie tipul cel mai'
lrecvent, precum şi la Vădeni-Murgeni, Botoşana-Suceava, Cucorlni
Botoşani, punctul "Ceir", Băiceni-laşi, în cite un caz sau douA. Acest
16. In general in loouint;ele din regi·unile de şes nu sint documentate dec!t re&turi
de cenuşă .provenitA din 81l"derea trestiei sau a păioaselor, in schimb, in regiuni.IJ.e de
podiş sau munte n·u se tntillnesc decit resturi de cărbune de aernn de obicei plOIP, salcie.
brad. Se CWlOSc şi ll"E!S'buri de cilll"bune provenit de la lemn de fag şi mai ales de stejar.
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tip de locuinţă era construit la suprafaţa solului din bîrne sau nuiele îm
pletite şi lipifje cu lut. Forma lor in general este greu de determinat. Doar
la Spinoasa (2 locuite), Vădeni-Murgeni şi Botoşana-Suceava (o locu
inţă s-a putut stabili că erau rectangulare. Aceia de la Botoşana avea in
jurul vetrei şi podeaua lutuită şi arsă partial de la incendiul care a
distus locuinţa.
•
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Fig. 5 - Bordel (Ad din aşezarea de la Hlincea-Iaşi (secolel e VIII-IX)

Aproape in fiecare din locuinţele descrise mai sus (fie bordeie, se
mibordeie sau locuinţe de suprafaţă), s-au descoperit vetre sau cuptoare
de dHerite tipuri. In general, in locuinţele de suprafaţă vetlrele sint sim
ple, deschise, uşor albiate, lipsind pînă1 în prezent construcţiile din pietre
(pietrarul), sau cuptoarele circulare sau ovale cu boltă construite din lut.
Asemenea vetre şi cuptoare erau de regulă dispuse intr-unul din colţurile
locuinţei bordei, deobicei in faţa intrării şi intoflcleauna în contrapantă.
In ceea ce priveşte vetrele deschise, acestea sînt de formă ovală, puţin
albiate faţă de podea şi uneori înconjurate de cîteva pi�tre mici. Vatra
simplă deschisă, din cite s-a constatat pînă acum, este caracterisfJică în
special locuinţelor de suprafaţă.
Cel mai frecvent tip de cuptor este pietrarul cu sau fără boltă, avînd
deobicei o formă rectangulară sau uşor arcuită ca o potcoavă (fig. 2, 3,
5, 6). El este caracterisijc locuinţelor adîncite în pămînt (bordei, semibor
dei). Dimensiunile sale variază de la locuinţă la locuinţă, mA,rimea laturi
lor sale nedepăşind 1 , 1 0 m. Paramentul de pietre înconjoară de regulă o
vatră de foc (ovală sau dreptunghiulară), care citeodatA este feţuită. In
cele mai multe cazuri pietrele sint dispuse în colţul de nord-vest sau
nord-est, mai rar în colţul de sud-est al locuiţelor, dar întntdeauna în
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faţa intrării. Asemenea tipuri de vetre au fost construite şi în aer liber,
în spaţiul dintre locuinţe, după cum o dovedesc descoperirile de la Spi
noasa-Iaşi, Suceava, Hlincea, Botoşana, etc.
Un alt tip de cuptor este acela construit din lu� cu boltă avînd vatra
de foc de formă circulară mai rar ovală (fig. 4, 5, 7). El este construit deo•
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Fig. 6 - Semibordei <B1) din aşezarea de la Prodana-Birlad (seolele IX-X)

bieei in afara perimetrului locuinţei, fiind cotlonit in peretele natural.
Asemenea tipuri de cuptoare au fost descoperite la Spinoasa-Iaşi, Sucea
va, Cucorăni-Botoşani, Simila-Bîrlad, Lozna-Dorohoi, Dăneşti-Vaslui
etc. Uneori cuptoarele de lut au "prinse" pe bolta lor vetre portative
(Spinoasa, Prodana-Bîrlad sau Lozna-Dorohoi), iar in interior aveau in
cîteva cazuri vălătuci de lut (Spinoasa, Cucorăni, etc. (fig. 1 5/15-17). A
semenea vălătuci de lut) de formă piramidală sau conică alungită sînt cu
noscuţi şi în unele cuptoare din complexele de locuire aparţinînd eul-
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turii Ipoteşti-Cîndeşti 17 şi chiar mai tîrziu în cultura Dridu ta. Cîteodată
astfel de cuptoare au fost construite şi în afara locuinţelor, cum ne-o
dovedesc săpăturile întlreprinse la Cucorăni-Botoşani, Lozna-Dorohoi
Spinoasa, Epw-eni etc.
Pină în prezent, în afară de bordeiele de la Suceava-Drumul Naţio
nal şi Botoşana, judeţul Suceava, nu se cunosc cazuri de refacere a aces-
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Cuptor din lut cu bolti din aşezarea de la D!ineşti-Vaslui (secolele IX-X)

17. S. Morillltz, Sdpăturile de pe dealul Ciu_reZ, in Materiale, VII, 1959, p. 661-662'.
V. Leahu, Sdpăturile de Za Căţelul Nou ; Vl. Zirra şi Gh. Cazimir, Săpăturf.le de la Mi
litari ; M. Constantinescu, Sdpăturtle de la Străuleşti, toate studiile In volumul Cercetări arheologice în Bucureşti, 1, 1963, p. 38, 56 şi respectiv 84.
18. Pentru Moldova vezi : Dan Gh. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea culiurii
Dridu.. ., p. 235.
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tor vetre sau cuptoare în interiorul locuinţelor şi ruc1 vreu,n ca,z de
folosire concomitentă în cadrul aceleiaşi locuinţe a două vetre sau cup
toare. Ceea ce trebuie reţinut este faptul că absolut roate tipurile de lo
cuinţe şi cuptoare documentate sînt de veche tradiţie, ele întllnindu-se
şi în perioada de dinaintea secolului VII şi că ele au continuat să fie
folosite şi în perioada culturii Dridu (secolele IX-XI) şi chiar mai tîrziu
in epoca feudalismului timpuriu.
In cadrul aşezărilor, în apropierea locuinţelor au fost descoperite şi
gropi menajere sau de provizie. Numărul lor destul de mic nu ne dă po
sibilitatea, în stadiul actual al cercetărilor, să le prezentăm tp.pologic. In
general, ele sînt de formă cilindrică sau de sac, mai rar in •formă de pară.
Deobicei sînt arse în interior. Asemenea gropi au fost documentate la
Botoşana-Suceava, Spinoasa-Iaşi, Bogdăneşti-Fălciu şi Simila-Bîrlad in
judeţul Vaslui, etc. Din nefericire in nici una din ele (cu excepţia unei
mici gropi de la Botoşana-Suceava care conţinea cît-eva boabe de mei), nu
s-au descoperit urme de cereale. Oricum, prezenţa acestor gropi de provi
zie alături de uneltele legate de agricultură dovedesc sedentarismul lo
cuitorilor din perioada secolelor VI-IX, precum şi una din principalele
lor ocupaţii. In interiorul locuinţelor şi mai rar în gropi, au fost desco
perite şi resturi de oase de animale în special ovicaprine, porcine şi bo
vine. S-au semnalat şi oase de animale vînate (iepure, porc mistreţ), pre
cum şi numeroase oase de păsări domestice.
Necropolele din secolele VI-IX.

Unul din cele mai dificile aspecte privind perioada secolelor VI-IX
în Moldova este fără îndoială legati de absenţa frapantă, deocamdată, a
necropolelor din această vreme. Acestă lipsăi este posibil să se datoreze
(pentru că ea nu este singulară numai pe teritoriul Moldovei) 19 şi carac
terului cercetărilor efectuate. Fiind deobicei ingropate la o adincime
destul de mare, resturile funerare sîntl mai greu de descoperit. Cu toate
acestea, citeva descoperiri de morminte aparţinînd acestei perioade au
fost semnalate în ultimii ani în Moldova, dar evident ele nu sînt in mă
sură să elucideze problemele pe care în general le ridică studierea
atentă a acestui gen de antichităţi.
Cea mai imporl\antă descoperire de acest fel rămîne pînă în prezent
cimitirul de incineraţie de la Vineţeşti-Cordeni în judeţul Vaslui 20• Cu
ocazia unor lucrări agricole efectuate aici în 1961 a fost distrus un cimi
tir conţinînd aproape 200 urne de incineraţie, care n -au mai putut fi
salvate. După informaţiile celor care le-au descoperit {şi distrus) se par:e
oăl urnele erau aşezate în şiruri de-a lungul pantei aleasă drept loc al ci
mitirului. Din nefericire, odată cu urnele au fost distruse Şli. obiectele
1 9. Lipsa fmpantă a necropolelor din Mol dcwa caracterizează atît perioada seCOlle
V-VI. oîst şi eopooa secolelor X-XI, corespunzătoare culturii Dridu. Dacă peilJtru
vremea culturii Dri.du se cunosc totuşi citeva descoperiri i.zXJilate, pentru perioada se
colelor V-VI nu se cunoaşte deooamdată nici o descoperire sigură.
20. Dan Gh. Teodor, Şantierul arheologic Vineţeşti-Cordeni, în Materiale IX (sub
tipar).
lor
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de podoabă pe care acestea le .conţineau. Doar fragmentele ceramice
recoltate cu prilejul unui sondaj de infonnare intreprins in acelaşi an
au
putut asigura datarea acestei necropole în secolul VIII.
Alături de cimitirul de la Vineţeşti-Cordeni, s-ar mai putea men
.
ţiona citeva descoperiri intlimplătoare, izolate, neverificate însă
prin să
.
pltun.
Astfel, in 1957 s-a descoperit la Budeşti-Huşi o fibulă digitată data
tă t� secolul VII 21• După unele informaţii luate de către noi la faţa lo
.
culut această
ptesă ar preveni dintr-un mormînt de incineraţie 22.
In 1 965 în comuna Dăneştd, judeţul Vaslui s-a descoperit o cataramă
de bronz bizantină, datind din secolele VII-VIII provenită, după infor
maţiile descoperitorului, tot dintr-un monnînt de incineraţie 23, iar
în
1967 la Slbăoani-Roman o altă cataramă bizantină, provenită dintr-un
monninti de inhumaţie 24• Descoperirile sînt desigur importante şi vor
trebui fără indoialA verificate prin săpături mai ample .
In sfîrşit, pe una din pantele dealurilor situate in partea dreoată a
liniei de cale ferată Bîrlad-Iaşi, între staţia Roşieşti şi Halta Dodeşti, s-ar
fi descoperit mai multe vase de incineraţi� deoorate
cu valuri şi linii
orizontale 25•

Inventarul locuinţelor şi mormintelor din secolele VI-IX

In cadrul aşezărilor din secolele
VI-IX, cu ocazia cercetărilor în
treprinse, au fost descoperite numeroase unelte, obiecte de podoabă şi
ceramică, pe baza cărora s-a putut studia stadiul de dezvoltare a socie
tăţii locale din această vreme. Unele din aceste descoperiri au contribuit
In mare măsură, împreună cu observaţiile stratigrafice, la stabilirea cro
nologiei culturii materiale prefeudale din Moldova.
documentate în tpate aşezările, ele ne
In ceea ce priveşte uneltele,
atestă ca ocupaţie principală în această vreme agricultura, creşterea vite
lor şi meştjeşugurile, ceea ce presupune o viaţă stabilă, sedentară.

21. Vezi 1 . Nestor, L'etablissement des Slaves en Roumanie a la lumiere de quel
ques decouvertes archeologiques recentes, in Dacia N. S., V, 1961, p. 438, nota 19 ; Dan
Gh. Teodor Contributions archeologiques concernant la culture matertelle slave du
debut sur l� territoire compris entre les Carpates Orientales et le Pruth, in Atti del VI
Congresso Internaziono.le delle Scienze preistoriche e protoistoriche, Roma, III, 1966.
p. 171, JJOta 6 şi 7 ; M. Petrescu-Domboviţa, Considemtions sur le probleme.. p. 188.

22. FibuJa digiJI:a.tl descoperită la Budeş ti s-ar fi găsit în 1957 împreună cu oase
.

umane calcialate. Condiţiile ei de găsire fiind încă destuJ. de necLare. ne întrebăm to
�i dacă această pies ă nu provine cumva în realitate din cimitirul de incineratie de
la Oc,rdeni-Vineţeşti alllat tn a;prqpi ere, la circa 4 km.

23. Infonnaţia pentru Dăneşti-Vaslui o deţinem de la învăţătorul C. Buraga din
localitate. care a făcut descoperirea.

24. Piesa a fost descop erită de V. Ursachi, directorul Muzeului din Roman. cu pri
lejul unui sondaj efectuat aici în 1967.
25. Cu prilejul unei ,cercetări de suprafaţă in a::ea.stă regiune mai mulţi locuitori
ne-au informat despre descoperirea mai demult a unor urne de incineraţie decorate
cu li nii orizanllaJe şi in val , din nefericire fă.ră a putea să ne indi.ce cu precizie şi locul
acestei deBoqpertrl..
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Unelte şi obiecte din secolele VI-VII : 1 , 3-4, 9-10, 12-17, 1 9, Şipot-Suceava ;
Botoşana-Suceava ; 6-7, Costişa-Neamţ ; 1 8, Cucorăni-Botoşani

2, 5, 1 1,
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Dintre uneltele de fier amintim un răzuitor cu gaU!I'ă verticală la
Spinoasa-Iaşi, un topor de tip "dunărean" la Hangu în judeţul Neamţ şi
altul la Arborea în judeţul Suceava, cuţitaşe de diferite mărimi (docu
mentate aproape în toate aşezările), cîteva verigi simple la Prodana-Bîr
lad, Spinoasa-Iaşi şi Oituz-Bacău, cîteva cuie la Spinoasa şi Miroslava-

1
1
1

1
'

1

\

_�·

·�

Fig. 9

G
5

Fibule digitate şi romane-bizantine din secolele VI-VII : 1 , 3, Iaşi-Crucea
lui Ferentz ; 2, Budeşti-Vaslui ; 4, Suceava-Şipot ; 5, Vutcani-Vaslui ;
6, Bîrlădeşti-Vaslui

-

Iaşi, precum şi cîtjeva săgeţi de diferite tipuri la Suceava, Hlincea, Sche
ia-Vaslui, etc. (fig. 8/1-2, 4, 8, 1 5 ; fig. 1 4/5-7 ; fig. 1 5 /3-4, 6-8).
Mai amintim aici şi cîteva fragmente din lupe de fier la Lozna-Do
rohoi, Prodana-Bîrlad şi Băiceni-Iaşi, care dovedesc prelucrarea locală
a minereului de fier în această epocă, desigur în strinsă legătură cu pro
ducerea unora din aceste unelte în cadrul aşezărilor.
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Din alte metale cum ar fi arama, bronzul sau argintul au fost prelu
crate tn special obiectele de podoabă.
Din bronz au fost lucrate fibulele digitale de la Suceava, Iaşi-Crucea
lui Ferentez, Budeşti, Vutcaru şi Şuletea in jud. Vaslui, datate in seco-

Fig. 10

-

Tipar de presat din os de la Costeşti-Iaşi (sec. VII)
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lele VI-VII (fig. 9/1-3, 5), precum şi fibule de tip romano-bizantin, din
aceeaşi vreme de la Şipot-Suceava şi Bîrlăleşti in judetul Vaslui (fig.

9/4, 6).

Din acelaşi metal au fost lucrate şi unele aplici de bronz, dreptun
ghiulare sau ovale, descoperi� la Suceava, Lozna-Dorohoi, Botoşana-

Fig. 11

-

Tipar de presat din os de la Costeşti-Iaşl
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Suceava, Horodiştea in judeţul Botoşani, Birlăleşti şi Dăneşti-Vaslui
(fig. 14/2, 10 ; fig. 1 5/1). De asemenea, mai sînt cunoscute şi cîteva inele
şi verigi simple lucrate din bronz la Birlăleşti-Vaslui, Onceşti-Bacău şi
Spinoasa-Iaşi. Alături de aceste obiectle de podoabă mai trebuie să amin
tim şi cîteva catarame bizantine de bronz descoperite la Dăineşti-Vaslui,
Hlincea şi Săbăoani-Roman (fig. 14/1) sau din fier la Suceava şi Boto-

Fig. 12

-

Tipar şi obiect de presat din os de la Costeşti-laşi
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şana, precum şi cîţiva cercei de tip bizantin la Horodiştea, judeţuli Boto
Ş81Ili , şi Văleni-Murgeni, dataţi în general în sceolul VIII (f.ig. 1 4/4).
In legătură cu obiectele de podoabă menţionăm aici şi importanta
descoperire la Costeşti, judeţul Iaşi a unor tipare din os destinatie mai
ales prelucrării obiectelor preţioase (aur şi argint) . 26 (fig. 10 ; 1 1 şi 12.
Aliituri de aceasta, descoperire mai trebuie să amintim şi de fragmentul
unui tipar de mamă găsit într-Wl! cuptor la Lozna-Dorohoi, precum şi
a unui tipar întreg descoperit intimplător la Traian în judeţul Bacău 27

-�Fig. 13 - Tipar din gresie (secolele VII-VIII) de la Traian-Bacău

(fig. 1 3 şi fig. 1 4/9). Descoperirea acestor tipare arată că în această epocii
în Moldova se prelucrau o parte din obiectele de podoabă, consid�rate
altădată a fi ·fost exclusiv importate din alte regiuni.
Ca obiecte de podoabă pe lîngă cele din bronz, enumerate mai sus,
se mai înffilnesc şi mărgele din sticlă şi lut de diferite forme şi mărimi.
26. Dan Gh. Teodor, Elemente şi influenţe bizantine pe teritoriul Moldovei în se
colele VI-XI, in SCIV, 21, 1970, 1, p . 102, 106, fig. 3, 1 şi 5.
27. Pentru piesa de la Lozna vezi Dan Gh. Teodor şi I. Mitrea , Cercetări arheolo
gice în aşezarea prefeudală de la Lozna-Dorohoi, in Arheologia Moldovei, IV, 1961,
p, 287-288, fig. 8/13.
Pentru piesa de la, Traian, informa.ţia o deţinem de la V. CApitanu, care a des
coperit-o. Dintr-o eroare piesa a apărut ca fiind descoperită la Pari ncea şi PrAjeşti
In SCIV, 1, 1970 şi AM, 1, 1969.
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Asemenea descoperiri se cunosc la Suceava, Hlincea, Botoşana, Spinoa
sa şi Bîrlad, dar în general ele sînt destul de rare pentru aceastli vreme.
In cadrul aşezărilor foarte numeroase sînt obiectele din os. Cele
mai frecvente sînt împungătoarele, simple sau cu gaură de atîrnat avînd
diferite dimensiuni (•fig. 8/18, 19 ; fig. 14/12-14 ; fig. 1 5/9- 1 0). Se mai cu
nosc şi cîteva aplici sau plăci ornamentale din os la Şipott-Suceava, Hlin
cea, Dăneşti-Vaslui şi Spinoasa-Iaşi fig. 8/3 ; fig. 1 5/5).
Alături de aceste obiecte apar în aşezări şi numeroase fusaiole lu
crat� din lut, avînd forme cilindrice, bitronconice sau sferice (fig. 8/5-7,
1 1-14 ; fig. 14/3,8 ; fig. 1 5/1 1 - 13). Unele din aceste piese sînt omamen
tate cu linii incizate orizontale sau vălurite, precum şi cu şiruri oblice
execufl'lte cu pieptenul.
Impreună cu obiectele menţionate mai sus, in unele locuinţe au fost
descoperite şi rîşniţe din gresie locală, cît�va circulare şi găurite la mij
loc (Cucorăni, Spinoasa, Suceava), restul fiind simple de factură mai
veche, . avînd diferite forme. Tot din gresie locală au fost lucrate şi şle
fuitoare sau pietre pentru ascuţit împungăfloare şi cuţite tfig. 8/16-17 ;
fig. 1 4/11 ; fig. 15/14).
In general, despre prelucrarea uneltelor şi obiectelor amintite avem
destul de puţine date. Pînă in prezent, doar tiparele şi cele cîteva frag
mente din lupe de fier, ca şi fragmentele de os în stare de prelucrare ne
arată că meşteşugurile erau destul de dezvoltate, ele satisfăcînd necesi
tăţile locuitorilor din •fiecare aşezare.
De asemenea, se cuvine să amintim aici, impreună cu celelalte o
biecte şi unelte şi numeroasele monede bizantine descoperite izolat sau în
tezaure în această regiune a ţării noastre, eşalonate cronologic intre se
colele VI-X şi care dovedesc o anumită actdvitate comercială orientată
către lumea romana-bizantină de la Dunărea de Jos.
Astfel de monede din bronz emise în vremea lui Justinian au fost
găsite izolat la : Stînceşti-Boto�ani 28, Dulceşti-Roman 29, laŞi SQ, Boto
şana judeţul Suceava 31, BaoăiU 3 şi Ţibucani-Neamţ 33. Din secolul VII,
se mai cunosc cîteva tezaure la Cudalbi, în judeţul Galaţi 34, la Movileni
antice şi bizantine în
B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede
in SCfV, XIV , 1963, 2, p. 474, nr. 59.
in
B. Mitrea Descoperiri 1'ecente şi mai vechi de monede antice şi bizantine
in SCfV, 16, 1965, 3, p. 617, nr. 73 .
B. Mitrea , Descoperi1'i recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în
R.S.R., in SCfV, 19, 1968, 1, p. 181, nr. 89.
31. De sooperiJrea a fost făootă in 1967 într-unul din bordeiele datînd dilll faza a Il-a
(secolele VI-VII) , a acestei aşezări. Moneda a f{;st determilnată de B. Mitrea de la ca
binetul numismatic al Institutului de Arheologie din Bucureşti al Academiei R.S.R.
32. In 1951 pe teritoriul oraşului Bacău a fost descoperită o monedii de bronz de la

28.
R.P.R.,
29.
R.S.R.,
30.

.Justinian, astăzi pierdută.

33. Infonma.ţie M. Babeş de J.a Lnstitutul de A rheolog ie dilll Bucureşti al Academiei
R. s. R.
34. 1. Dimian , Cîteva descoperiri monetare bizantine pe teritoriul R.P.R., in SCN, 1,

1957, p. 194--1 95.
lti

- Carpico
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U nelte şi obiecte de podoabă din secolele VII-VIII : 1 , 7, Hlincea-Ia.şi ;
2-3, 6, 9, Lozna-Dorohoi ; 5, Hangu Neamţ ; 8, 10, Vădeni-Vaslui ; 1 1- 14,
Oituz-Bacău ; 1 5, /Dorobanţu-Ia.şi
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1 -2. Dănesti-Vaslui ;
Fig. l !) - Unelte si obiecte de podoabă din secolele IX-X :
3-5, 7, 9, 1 � - 1 7. Spinoasa-Iaşi ; 6, Şcheia-Vaslui ; 8- 1 0, Băiceni-Iaşi ; 1 2- 1 3,
Dodeşti-Vas · u i
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in apropiere de Tecuci 35, la Voineştii in judeţul Vaslui 36, precum şi un
altul în oraşul Galaţi 37.
O monedă datînd de la începutul secolului VIII a fost descoperită
la Berezeni în judeţul Vaslui 38, iar o monedă provenind d� la Leon al VI
lea Filozoful, a fost descoperită la Satul Nou, jud. Iaşi 39.
Insfirşit, un important tezaur monetar bizantin a fost descoperit la
Cleja în judeţul Bacău. Tezaurul datează din sec. X 40, In afară de des
coperirile monetare menţionate mai sus şi care sînt bine datate, pe terito
riul Moldovei se cunosc şi alte descoperiri, care urmează să se precizeze
.
dm punct de vedere cronologic .u. Unele din monedele amintite, de e
xemplu acelea de la Botoşana, Berezeni, Satu Nou şi altele au fost găsite
in cadrul aşezărilor, constituind un bun indiciu pentjru cronologia fazelor
de civilizaţie a culturii materiale din secolele VI-X.
Prezenţa acestpr monede bizantine dovedeşte că în perioada secole
lor VI-X regiun�a est-carpatică a României a fost în sfera de influenţă
a civilizaţiei bizantine, fapt confirmat şi de alte elemente ale culturii ma
teriale din Moldova din această vreme.
Ceramica

In inventarul aşezărilor din secolele VI-IX cerarnica ocupă un loc
deosebit. Analiza atentă a tlehnicii de lucru, a formelor şi omamentelor
ceramicei facilitează, după cum se ştie, in lipsa unor argumente mai com
plete, o privire de ansamblu asupra evoluţiei culturii matleriale în
totalitatea ei, ne dă posibilitatea de a aduce unele precizări privind
originea aspectelor culturale şi mai ales întregeşte dat!ele relativ la compo
nentele de bază care participă la închegarea lor. Fireşte, un studiu amă
nunţit cu privire la ceramica aparţinind secolelor VI-IX, cu toată utili
tatea lui, depăşeşte prin cantitatea mare a materialelor arheologice ce
tJrebuiesc luate in discuţie, cadrul lucrării noastre. In consecinţă, am
luat în consideraţie doar principalele caracteristici ale acestei categorii de
anmchităţi reţinind datele importante care pot aduce contribuţii reale la
precizarea cronologică şi caracterul �tnic al culturii materiale prefeudale
din Moldova, în cursul secolelor VI-IX.
In ceea ce priveşte tehnica de lucru a ceramicii în general s-a consta
tat că există două categorii principale :
1. ceramica lucrată cu mîna şi
Il. ceramica lucrată la roată.
35. 1. Dimialn , op. cit., p. 196 şi unn.
36. I. Dimian, op. cit., p. 196.
37. I. Dimian, op. cit., p. 196-197.
38. I. Dimian, op. cit., p. 197.
39. D. Teodor, Cont-ribuţii la cunoaşte-rea culturii DTidu. . . p. 240, precum şi B. Mi
trea, op. cit., p. 182, nr. 92.
40. I. Dimian, op. cit., p. 198-199.
41. După informaţiile primite de la colaboratorii Muzeului din Tecuci. din raza
fostului raion se cunosc 16 descoperiri monetare bizantine izolate, majoritate din ele
din bronz. oare urmează să fie determinate de către cabinetul numismatic al Institu
tului de Arheologie al Academiei R.S.R. din Bucureşti. De asemenea. recent la Hor
geşti-Bacău s-a descoperit un important tezaur cu rrumede bizantine de la sfîrşitul
secolului VI. Vezi B. Mitrea, în SCIV, 29, 1969, 1, p. 171 - nr-. 69.
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Fig. 16
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Ceramică lucrată cu mtna din secolele VI-VII : 1-2, lbăneşti-Dorohoi ;;
3-5, 8, Şipot-Suceava ; 6-7, 9, Cucorăni-Botoşani
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Ambele categorii ceramice folosesc atlit pasta care conţine cioburi pi
sate, cît şi pasta care are în compoziţia sa ca degresant microprundişurile
şi nisipul.
1. Ceramica lucrată cu mîna foloseşte exclusiv pasta avînd in com
:poziţie cioburi pisate. Foarte rar, într-un eaz sau două la Suceava-Drumul
Naţional şi Spinoasa-Iaşi pe lîngă cioburile pisate apare şi o anumită can
titate de microprundişuri, dar în stiadiul actual al cercetărilor este încă
greu de stabilit dacă acest adaos nu face parte iniţial din lutul natural ales
pentru acest scop.
In general, cu mici excepţii, pasta vaselor lucrate cu mtna este destJul
de primiti v frămîntată!, din care cauză după ardere nu apare densă ci
sfărîmicioasă. Arderea, făcută probabil în cuptoarele locuinţelor, este ne
uniformă şi incompletă. Culoarea este deobicei brun-cenuşie, miezul pere
ţilor adesea de culoare neagră sau cenuşie. La unele vase se observă şi o
ardere r.ecundară, cauzată desigur de folosirea lor pe vatră ca vase pentru
fiert. Datorită arderii incomplete şi neuniforme, ca şi pastei grosolane din
care sînt lucrate vasele, suprafeţele exterioare prezintă frecvent neregu
larităţi. Unele exemplare, în special de borcane, prezintă însă atdt in ex
terior, cît şi în interior urmele unei neteziri fie cu degetele (în special în
interior de jos în sus), fie cu o lopăţică sau o măturiţă. Datorită pastei,
marea maj oritate a vaselor lucrate în această tehnică au pereţii şi fundu
rile mult îngroşate, pentru a le asigura astfel o anumită rezistenţă. Există
totuşi şi unele exemplare lucrate cu mîna din pastă, care conţine cioburi
pisate, mai îngrijit fasonate, avînd chiar pereţii şi fundurile subţiri. Este
adevărat că in aceste cazuri pasta nu conţine un prea mare procentaj de
degresant, în felul acesta putînd fi mai bine frămîntată şi modelată.
Aceste vase au suprafeţele mai netede, pasta insăşi devenind mai densă
·după ardere. Este de asemenea posibil ca lutul folositi pentru aceste oale
să fi avut iniţial o mare cantitate de nisip în compoziţia sa. După
cum
vom _mcer7 a
arătăm mai jos această specie ceramică aparţine (luind in
.
conmderaţ1e Şt formele) populaţiei locale.
In general, din cîte s-a putut constata, în toată perioada secolelor VII 
IX vasele lucrate cu mîna se întîlnesc frecvent, proporţia ceramicei lu�
crate mai îngriiit răm�nînd aproape întotdeauna mai mică, în comparaţie
cu restul celorlalte specii lucrate în aceeaşi tehnică.
II. Ceramica lucrată la roată constituie a doua categorie din cadrul
culturii prefeudale din Moldova. In marea majoritare a cazurilor, ca şi la
ceramica lucrată cu mîna, pasta conţine în compozitia sa cioburi pisate.
Această specie ceramică formează varianta cea mai frecvent documentată
în aşezările din secolele VI-X. O a doua variantă o constituie ceramica
în compoziţia căreia se foloseşte ca degr�sant microprundiŞtUl şi nisipul.

s�

Ea este destul de rar atestată. Pasta primei variante in compoziţia căreia
se foloseşte cioburi pisate şi est e destul de neîngrij it frămîntată. Ca şi la
ceramica lucrată cu mîna, suprafeţele prezintă neregularităţi, iar arder�a
este incompletă şi adesea neuniformăl, Cu toate acestea,

deşi pereţii şi

fundurile sînt uneori destul de ingroşate vaself� sînt ma1 ÎIIlgrijit lucrate ,
-suprafeţ-:le fiind oarecum mai bine finisate. In funcţie de procentajul de
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Ceramică lucrată cu mina de la Botoşana-Suceava (secole'e VI-VII)!
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Fig. 18

-

Ceramică lucNltă cu mina din secolele VI-VII : 1-2, 4-7, 9, Şipot-Succava;
3, Cucorăni-Botoşani ; 8, Iaşi-Crucea lui Ferentz
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Fig. 19. - Ceramică lucrată cu roata din secolele VI-VIII : 1, 4, 5, Şipot-Suceava
(secolele VI-VII) ; 2-3, 9, Lozna-Dorohoi (secolele VII-VIII) ; 1, 6-8, Suceava-Drumul
Naţional (secolul
Vlll) ; 10- 1 2, Hlincea-laş
i (secolele VIII-IX)
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degresant Ş'i de frămîntarea pastei, apar citeodată exemplare avînd pereţii
şi fundurile mai subţiri, în acest caz pasta prezentind pe lîngă cioburi

anumită cantitate de nisip.
o constituie ceramica lucra tă din p ast ă, care are în
compoziţie microprundişuri şi nisip. In general, pasta eslle bine frămîn
tată, iar arderea mult mai bună, deşi incompletă. Uneori ea ·�te totuşi uni
formă. Vasele lucrate din ·această categorie de pastă au deobicei pereţii şi

pisate şi- o

A doua variantă

fundurile subţiri, suprafeţele fiind ne"OOd e.
Prima variantă a cera.Inicii lucrate cu roata estle destul de frecventă
în aşezări , cantitatea ei crescînd progresiv către sfîrşitul secolului VIII
şi începutul secolului IX. In schimb, deşi a doua variantă este atestati
in proporţie mică, ea pare să fie constant folosită în toată această perioadă
de timp.

Analizind toate caracteristicile ceramicii lucratie cu roata (indiferent

de variante) s-a putut constata el in marea ei majoritate ea aparţine
populaţiei locale, dar în aceeaşi măsură ea a fos t folosită şi de slavi în
timpul conveţuirii lor cu autohtonii.
In str:tdiul actual al cunoştinţelor noastre este inel dioficil să se poată

face un procentaj exact al acestor categorii şi variante ceramice, deoarece
nu avem cercetată in întregime nici o aşezare. Desigur, aceste cate�orii
variază de la locuinţă la locuinţă (şi bineinţeles în fiecare aşezare) şi nu
e posibil in prezent să se precizeze raportul cantitativ dintre ele. Unele
i nd ic ii preţioase ne sinti însă oferite numai de analiza resturilor ceramice
descoperite in complexele de locuire, bine precizate, care conţin toate ca
tegoriile menţionate mai sus.
Un scurt tabel comparativ al procentajului acestor categorii ceramice
(lutndu-se deci in consideraţie numai complexele conţinind toate aceste
categorii), ne aratll, cu aproximaţie, evoluţia lor ln cursul secolelor VI-IX.
Secolul

Loca.li tatea

Locuinta

oerami.că autohtonă
roatA.

VI-VII

Suceava-ŞiJpot

VI-VII

Suceava-ŞLpot

VII-VIII

Lozna-Dorohoi

VII-VIII

Lozna-Dorohoi

VIII

Suceava-Drumul
National

VIII

Hlincea-Iaşi

VIII-IX
vm�Ix
IX

Spinoasa-Iaşi
Sirnila-Bîrlad

Dăneşti-Vasiui

Bordel

Ba

Bordel Bto

Bordel

Bt

Bordei B3

Boroei B2

Bordel A4

Bcll"del B1

Betrdei Bt

Complex 1

1

mfnl

1 5%
20 %

slavi

m.tnA.

60%

40%
30%

Ceramică

10%
9%
12%

60%
76 %
68%

25 %

40%

20%

36%

44%

39 %

280fo·

33 %

1 5%

55%

30%

35%

50 %

3 5%

IX

Spinoasa-laşi

Looui.nţă
vatr�

20%

60%

IX-X

Vădeni-Murgeni

Bordei �

15 %

85%
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Din tabloul prezenflat mai sus reiese aşadar că în prima sa ·fază de
evoluţie ceramica lucrată cu mîna de tip arhaic slav este prezentă într-o
proporţie mult mai mare decît ceramica autohtonă! lucrată cu mîna sau
la roată. In timp ce ceramica autohtpnă lucrată cu mîna se menţine de-a
lungul întregii perioade aproape constant, sporeşte ceramica lucrată cu
roata în detrimen1iul ceramicii slave lucrată cu mîna.
Deşi incomplet şi relativ, tabelul comparativ prezentat mai sus arată,
după părerea noastră, destul de convingător procesul adaptării slavilor
la formele înaintate de cultură autohtonă, fenomen de altfel firesc, care
în alte regiuni ale Europei centrale şi de sud-est s-a desfăşurat pe un plan
mult mai amplu şi intr-un timp mult mai scurt.
In analiza categoriilor ceramice aparţinînd secolelor VI-IX şi în strîn
să legătură cu raportul cantiflativ dintre ele, de un real folos ar fi fost şi
prezentarea comparativă a procentajului ceramic din complexele care
conţin numai materiale lucrate cu mîna. Din nefericire, starea fragmen
tară a acestei categorii ceramice, in general, nu ne-a permis o astfel de
prezentarea comparativă, cu atît mai mult cu cî� era necesar să se ia în
consideraţie situaţia existentă în complexele de locuire provenind nu nu
mai din aceeaşi aşezare, ci şi din alte localităţi.
In afară de acestea, unele indicii suplimentare destul de importante
pentru înţelegerea evoluţiei culturii materiale prefeudale din Moldova, ne
sîntl oferite şi de analiza tipologică a acestor categorii ceramice.
In ceea ce priveşte formele, in toate aşezările din această vreme, cea
mai frecvent intilnită este oala-borcan, fără torţi, prezentînd in funcţie
de curbura buzei, forma umerilor, diametru! fundului şi al gurii, etc., mai
muUe tipuri bine distinctie. Aceste tipuri se întîlnesc în general în mai
toate aşezările, dar variază de la epocă la epocă, constituind în felul acesta
un bun criteriu cronologic.
1. Ceramica lucrat4 cu mina. In cadrul ceramicei lucrate cu mina deo
sebim următoarele tipuri :
1 . Oală-borcan de dimensiuni mici sau mijlocii, cu buza puţin răs
frintă in afară, umerii destul de rotn.mjiţ\, corpul uşor bombat şi fundul
mai ingust ca diametru decit gura (fig. 1 6/1-3, 5-6 ; fig. 1 7/1 ; fig. 18/2 ;
fig. 20/2, 6). Unele exemplare au un inceput de git redat printr-o simplă
şănţuire sub buză. Asemenea oale sînt lucrate în marea lor majoritate din
pastă care conţine in compoziţie cioburi pisate. C�beva exemplare de la
Suceava-Şipot au în compoziţie, pe lîngă cioburi pisate şi o anumită can
titate de microprundişuri. Acest tip de vas prezintă în unele cazuri pe
buze alveole sau crestături. Asemenea oale-borcan sînt documenta;� în
aşezările de la sf'irşitul secolului VI şi începutul secoluluiVII de la Boto
şana, Şipot-Suceava, !băneşti şi Cucorătni din judetul Botoşani, dar
se menţin şi în aşezările de mai tîrziu (secolele VII-VIII) de la Lozna
Dorohoi, Dorobanţu-Iaşi, IDincea-laşi, Simila şi Vădeni-Bîrlad. Această
oală-borcan prezintă foarte mari asernănări cu exemplarele (lucrate tPt cu
mina), datînd din secolele III-V e.n., putînd •fi astfel socotită ca un produs
al olarilor locali, cu atit mai mult cu cît o asemenea formă de vas este
necunoscută în cultura slavă arhaică din secolele V-VII.
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Fig. 20 - Ceramică lucrată cu mina din secolele VII-VIII

: 1 -2, 4, 9, Lozna-Dorohoi ;
3. Pojorăni-Vaslui ; 5, 7, Fălciu-Vaslui ; 6, Ct:rniceni-Iaşi ; 8, Dorobanţu-Ia.şi
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2. Oala-borcan de dimensiuni mici sau mijlocii avînd buza dreaptă
şi foarte scurtă, umerii prelinşi sau uneori lipsind, cu fundul ingust şi
mult îngroşat (fig. 16/4 ; fig. 17/4 ; fig. 1 8/3-4, 7-8 ; fig. 20/7). Unele din
aceste exemplare sînt alungite şi înguste iar citeva prezintă un început de
bombare a umerilor, avînd în unele cazuri o formă aproximativ bitronco
nică. Un exemplar provenind de la Cucorăni-Botoşani are o formă bi
tironconică scundă, fără buză (fig. 1 8/3). In aşezarea de la Şipot Suceava
sînt cunoscute două vase prezentînd unul un ornament format din cercu
leţe concentrice incizate sub buză, iar altul o linie frîntă crestată (decor
în formă de "vierme"). Tot aici s-a descoperit şi un exemplar avînd dis
pus pe umăr un brîu în relief. In general, acest tip de vas estle exclusiv
lucrat într-o pastă continind în compoziţie cioburi pisate, avînd în mod
obişnuit un aspect destul de arhaic. El se întîlneşte numai în aşezările din
secolele VI-VII de la Iaşi (punctele Crucea lui Ferentz şi Curtea Dom
nească), Suceava-Şipot, Cucorăni, judeţul Bofloşani, Botoşana, judeţul
Suceava şi Simila în judeţul Vaslui. Reţinem deocamdată că în jumătatea
de sud a Moldovei acest tip de vas este foarte rar atestat. Această oală
borcan după caracteristicile sale este de tnp Korceak-Jitomir şi aparţine
fără îndoială populaţiei slave. Tipul Korceak-Jitomir în forma lui clasică
nu va mai fi întîlnit în secolele următoare pe teritoriul Moldovei, în
schimb va influenţa intr-o oarecare măsură evoluţia unor forme ceramice
lucrate cu mina caracteristice secolelor VII-VIII.
3. Oala-borcan de dimensiuni mijlocii, avînd corpul oarecum alun
git, buza răsfrîntă, umerii destrul de bombaţi, fundul îngust deobicei destul
de subţire şi numai în rare cazuri îngroşat (fig. 1 7/2-3 ; fig. 1 8/5-6 ; fig.
20/4-5, 9 ; fig. 23/10 ; fig. 24/2-3, 8, 1 0-13). Uneori buza este ornamen
tată cu alveole făcute cu un beţişor, mai rar cu crestături. Alte ornamen
te nu prezintă. In general, vasele sînt lucrate dintr-o pastiă in compoziţie
cu cioburi pisate, dar sînt destul de bine modelate avind suprafeţele ne
tede. Acest tip de vas reprezintă probabil o formă hibridă intre tipul 1
şi 2, deoarece păstrează caracteristici bine definite din fiecare. De la tipul
1 se mai păstrează buza răsfrîntă şi bombarea umerilor, iar de la tipul 2
alungirea destul de evidentă a corpului şi uneori îngroşarea fundului, care
este întotdeauna mai ingust ca diametru decît gura. Acest tip de vas pre
zintă şi o variantă cu corpul în formă de "pepene", cu buza răsfrîn$. şi
fundul mult îngustat şi îngroşat (fig. 20/4, 9 ; fig. 23/8), precum şi o va
riantă avînd gura şi fundul destul de largi iar umerii prelinşi (fig. 20/7).
Tipul 3 de oală-borcan se întîlneşte rar în aşezările din secolele VI-VII,
în schimb este destul de frecvent in epoca următoare (secolele VII-VIII)
şi se menţine uneori (numai în cîeva cazuri) chiar mai tîrziu. Pină acum
el a fosti documentat în aşezările de la Şipot-Suceava, Dorobanţu-Iaşi,
Lozna-Dorohoi, Hlincea-Iaşi, Oituz-Bacău şi Vădeni-Murgeni in ju
deţul Vaslui, precum şi prin cîteva fragmente in aşezările din secolele
IX-X de la Spinoasa-Iaşi, Dăneşti şi Bogdăneşti din .ljudeţul Vaslui.
4. Oală-borcan de dimensiuni mijlocii şi mai mari avînd o fonn!
aproximativ bitronconică şi gura largă cu buza puţin apleoată in af.ară,
prezentind deobicei pe margine un decor făcut cu Ulll beţişor înfăşurat.
Umerii unghiulari sînt bine conturaţi, fundul ipgust iar\ corpul în gene-
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ral scund, raportau la arhitectonica vasului. Intre umeri şi marginea pro
priu zisă a buzei există un inceput de gît format dintr-o şănţuire accen
tuată, care delimitează bine pragul umerilor. Ornamentul executat cu
beţişorul infăşurat, deobicei in linie frîntă este dispus şi pe umerii vasului
uneori. Pînă in prezent asemenea oale-borcan nu sînt atestate decît la
Pojorăni J:e Prut in judeţul Vaslui (un exemplar intreg) şi la Cavadineşti
in judeţul Galaţi, şi in aşezarea de la Băiceni-Silişte, Judeţul Iaşi( două
trei fragmente), (fig. 23/5). Acest tip de vas aflit de rar' atestat in aşezările
din această vreme din Moldova este de provenienţă slavă şi prin forma
şi ornamentul său face parte jin cunoscuta cultură Romen-Borşevo răs
pîndită în U.R.S.S. în teritoriul d in stinga Niprului. Descoperirile din
Moldova de tip Romen-Borşev..>, datjate pe baza materialului arheologic
cu care sînt asociate în secolele VIII sînt singular::! ş.i reprezintă, din cite
cunoaştem pină acum, cele mai vestice descoperiri apartinind faciesului
cultural de tip Romen-Borşevo.
5. Castron de formă tronconică, de mărime mijlocie avind buza
dreaptă sau puţin rotunjit1i fig. 23/4 ; fig. 24/4). Pereţii sint groşi iar fun
dul foarte ingust şi destul de îngroşat. Prezintă o variantă în care fundul
este semisferic şi adesea prevăzut cu două trei orificii, cu diametru! de
0,5 m. Acestea din urmă au fost desigur folosite drept/ strecurători. Une
ori, buza acestor castroane este ornamentată cu alveole sau crestături. In
general, castronul se intilneşte in cadrul aşezărilor începînd din secolele
VII-VIII şi, deşi continuă să fie prezent pînă în secolul IX, este un vas
destul de rar atestat. Asemenea tipuri de castroane au fost documentate
pînă acum în aşezările de la Lozna-Dorohoi, Spinoasa-Iaşi, Poiana-Dul
ceşti, judeţul Neamţ, Fundul-Herţei-Botpşani, Simila-Bîrlad şi Pro
dana-Bîrlad �n judeţul Vaslui, Băiceni, judeţul laşi etc. Deşi asemenea
forme de vase lipsesc pînă acum în aşezările din secolele V-VII de exem
plu, ele au totuşi o origine destul de veche intîlnindu-se pe teritoriul ţării
noastre in unele aşezări încă din epoca La Tene.
6. Căni de dimensiuni mici de formă cilindrică avînd buza dreaptă
şi subţiată, iar fundul plat �.i îngroşat. Acest tip de vas es� foarte rar
atestat şi nu este întîlnit pînă acum decît în aşezările din secolele VII-VIII
de la Şipot-Suceava, Cucorăni, judeţul Botoşani, Lozna-Dorohoi şi Bo
tpşana-Suceava (fig. 18/1). In general el nu prezintă ornamente şi este
destul de neglijent modelat. Din cîte cunoaştem un asemenea vas nu este
documentat nici în aşezările slave timpurii (secolele V-VII) din tl'�ritoriul
U.R.S.S. Este posibil ca el să aibă totuşi o origine locală mai veche şi sA
fi fost folositi concomitent in perioada primelor contacte şi de cărte slavi
şi de către autohtoni.
7. Tigaia (sau tipsie), de formă circulară cu dimensiuni mici şi mij
locii, avind marginile întotdeauna scunde (fig. 20/1 ; fig. 23/3 ; fig. 24/5-6,
9). Acea�tă formă c!e vas prezintă mai multe variante în functie de po
ziţia pereţilor faţă de orizontala fundului. Aceşti pereţi pot fi mai scunzi
sau mai înalţi şi uneori aplecaţi către inflerior sau in afară. In general,
sint ingroşaţi şi adesea rotunjiţi către margine. De cele mai multe ori
insă marginile acestor pereţi sînt ornamentate cu alveole mai mici sau
mai mari, sau cu crestături. Fundurile sint deobicei ingroşate, dar se cu-
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Ceramică lucrată cu roata din aşezarea de la Bitca-Oituz (secolul VIII)
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Fig. 22 - Ceramicl lucratA cu roata din secolele VIII-IX : 1 , 5, 9, Suceava, Drumul
National ; 2-3, 8, Hlincea-Iaşi ; 4, 6-7, 1 0, Dăneşti-Vaslui
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Ceramică lucrată cu mîna d i n secolele VIII-X

2, 9, Bîtca-Oitu z ; 4. Băiceni- Iaşi ; 5, Pojorăni-Vaslui ;

:

1, 3, 8,

28 9

Spinoasa-Iaşi ;

6-7, Fundul Herţei-Silişte ;

10. Hli ncea-Iasi
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Fig. 24
Ceramică lucrată cu mina din secolele VIII-X : 1, 7, Suceava-Drumul
Naţional ; 2, 5-6, 10, 12-13, Dăneşti-Vaslui ; 3-4. 9, 1 1 , Hlincea-laşi ; 8, Vădeni-Vaslul.
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nasc şi cazuri (mai rar) cind sînt subţiri şi puţin bombate din exnerior
către interior. Fără excepţie cele lucrate dintr-o pastăl cu cioburi pisate
în compoziţie care au un aspect neglijent. Asemenea exemplare de vas':!
au fost descoperite în absolut toatje aşezările din perioada secolelor VI-IX,
constituind un vas specific pentru această epocă. Un exemplar provenit
de la Spinoasa-Iaşi prezintă pe fund in interior o cruce executată cu
degetul (fig. 23/3). Acest tip de vas a fost folosit în general atit pentru
copt pîinea în "ţest", cît şi pentru capace la oalele-borcan. El este întîlnit
în mod fJ"ecvent în lumea slavă, cu începere din secolele VI-VII. Cîteva
descoperiri însă de asemenea tipsii în aşezările locale de pe teritoriul
României, datînd din secolele IV-V e.n., par să indice că tigaia a fost
cunoscută populaţiei autohtone chiar 1nainte de pătrunderea slavilor în
aceste regiuni.
II. Ceramica luarată la roată. Aşa cum am amintit, ceramica lucrată
la roată cunoaşte ca degresant în compoziţia pasttei atît cioburi pisate cît
şi micropodişul şi nisipul. După forme şi compoziţia pastei deosebim şi în
cadrul ei mai multe tipuri specifice, care pot fi analizate evolutiv.
1 . Oala-borcan de mărime mică sau mijlocie cu buza relativ înaltă,
destul de subţire şi uşor arcuită în afară, tăiată drept1 sau puţin :·otunjită.
Corpul este in general destul de bombat, umerii puţin conturaţi, iar fun
dul mai îngust decît gura, care este relativ largă (fig. 19/2, 4-5, 9, 12 ;
fig. 21/1, 4-6 ; fig. 22/2-5 ; fig. 25/2-3 ; fig. 27/1, 6-7).
Vasele sînt în majori1]'1tea cazurilor lucrate destul de neglijent din
pastă care conţine în compoziţia sa cioburi pisate, fiind arsă neuniform
şi incomplet. Suprafeţele prezintă deobicei o culoare roşcată, mai rar
brun-cenuşie. Intr-un caz sau două asemenea tip de vas a f.ost lucrat din
tr-o pastă care conţine în compoziţie, în proporţie destul de mică, micro
prundişuri. Vasele sînt! de obicei ornamentate cu linii incizate orizontale
şi foarte rar cu linii vălurite. Asemenea tip de vas este documentat pînă
acum, prin cîteva fragmente, în aşezările datînd din secolele VII-VIII
de la Suceava, Lozna-Dorohoi, Poiana-Dulceşti. judetul Neamt. Vădeni
- Murgeni, judeţul Vaslui, precum şi în aşezările din secolele VIII-IX
de la Oituz în judeţul Bacău, Simila-Bîrlad şi Fălciu în judeţul Vaslui.
In general, este un vas destul de rar atestatj în aşezările din această vreme,
in unele din ele lipsind pînă in prezent. După caracteristicile sale acest tip
de vas este de provenienţă locală. forme similare neîntilnindu-se in aşeză
rile culturii slave de tip Luka-Raikoveţkaia, în schimb este cunoscut prin
flre descoperirile din dmpia dunăreană 42 şi din Transilvania 43_
2. Vas-borcan de mărime mică sau mijlocie avind buza scurtă şi trasă
in afară, aproape teşită, cu marginea tăiată drept sau ·rotunjită. Nu are
aproape deloc gît, în schimb umerii sînt bine conturaţi, corpul puternic
bombat, fundul îngust şi adesea îngroşat (fig. 21/2 ; fig. 22/1 ; fig. 26/1-2,
42. B. Mitrea. Unele probleme în legătură cu necropola prefeudală de la Izvorul,
tn sc.rv, 18, 1967, 3, p. 449, fig. 2/1.
43. z. Srekely, Contribuţii la cultura slavă în secolele VII-VIII, in sud-estul Tran
silvaniei, in SCIV, XIII. 1962, 1, p. 53 , 55 , fig. 1/1 ; 2/1-2 ; vezi de asemenea, M. Ma
crea. Necropola slavă de la Someşeni, in Materiale, V, 1959, p. 523 , fig. 5/1-3.
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7, fig. 27/2, 5). Sint de obicei vase lucrate la roata înceată dintr-o pastă
primitiv frămîntată cu cioburi pisate in compoziţie. Arderea este neuni
formă şi incompletă. Prezintă tptuşi o variantă care este lucrată din pastă
conţinînd microprundişuri cu bobul mare şi nisip. Vasele sint ornamen
tate cu linii incizate vălurite, combinate uneori cu linii orizontale. Ase
menea tip de vas nu este cunoscut încă in aşezările din secolele VI-VII.
El apare incepind numai din secolul VIII şi se menţine pină in secolele
IX-X. Astfel de vase-borcan sînt cunoscute în aşezările de la Suceava
- :Crumul Naţional, Hlincea-Iaşi, OitJUz-Bacău, Spinoasa şi Băiceni 
Iaşi, Prodana-Bîrlad şi Murgeni-Vaslui. Acest tip de vas, deşi nu se în
tîlneşte deocamdată în aşezările din secolul VII, are totuşi o origine mai
veche fiind atestat în secolele V-VI în descoperirile de la Tîrpeşti
Neamţ, Botoşana-Suceava (faza 1-a) şi Vădeni in judeţul Vaslui. Este
mai mult ca sigur că el a fost folosit] nu numai de populaţia autohtonă, ci
şi de către slavi, deoarece forme intrucitva asemănătoare (deşi nu iden
tice) sînt cunoscute şi în cultura slavă de tip Luka-Raikoveţkaia 44.
3. Vas-borcan de dimensiuni variate mergînd de la circa 1 2 cm înăl
ţime la 60 cm lăţime, cu gura foarte largă şi fundul foarte ingust. Buza
estle extrem de mică şi destul de puţin trasă în afară. Umerii sînt prelinşi,
corpul avînd o formă alungită şi foarte puţin bombată către mijloc (fig.
22/7, 1 0 ; fig. 25/6-9 ; fig. 26/3--4, 8 ; fig. 2713, 1 1). Aceste vase sînt lu
crate dintr-o pasUt neglijent frămintată avînd in compoziţie numai cio
buri pisate. Arderea este incompletă şi neunithră, suprafeţele prezentînd
o culoare brun-roşcată. Fundurile sînt adesea mult ingroşate, unele din
ele prezentind şi o anumită evazare. Toate asemenea vase prezintă pe su
prafeţele lor ornamente formate fie din linii orizontale incizate, fie din
linii vălurit]e, dispuse în şiruri altemînd între ele. Acest tip de oală
borcan nu apare decît în aşezările din secolul IX şi pare să reprezinte des
tul de multe influenţe slave. In favoarea acestei constatări pledează atit
forma buzei cit şi profilul corpului, care amintesc formele arhaice slave
lucrate cu m'Îna de tip Korceak-Jitomir, întilnite în secolele VI-VII.
De asemenea, vase asemănătoare au fost documentate şi în aşezările slave
din secolele VIII-X din R.S.S. Ucraineană 45. In Moldova asemenea tip
de vas a fost descoperit în aşezările de la Spinoasa şi Băiceni, judeţul Iaşi,
Oituz şi Lichitişeni în judeţul Bacău, Bîrlad, Vădeni-Murgeni şi Fălciu
în judeţul Vaslui, etc. Ornamentul unora din aceste vase şi mai ales unele
caracteristiCi ale buzelor, care prezintJ1 in cîteva cazuri o carenă în ex
terior, dovedesc că sînt lucrate totuşi local, preluînd unele influenţe au
tohtone, fenomen firesc în cadrul procesului de conveţuire a slavilor cu
băştinaşii.
44. A. M. Şovkopleas, in MIA, nr. 108, p. 138-144 ; fig. 4/1-2,14, 18-20 ; V. K. Gon
cearov, in aceilaşi volum, p. 383-315, fig. 8/2-6, 12/7.
45. D. T. Berezoveţ, in MIA, 108, p. 145-208, fig. 9/4 ; 16;'2-3, 5 ; V. K. Goncea
rov, op. cit., p. 295, fig. 10/2 ; P. 1. Havliuk, in MIA, 108, p. 322-325, fig. 4/12.
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Fig. 25 - Ceramică lucrată cu roata din secolele IX-X :
1 , 4, Fălciu-Vaslui ;
:2, Dodeşti-Vaslui ; 3, Epureni-Vaslui ; 4, Lişcov-Vaslui ;
5, Videni-Prut (Vaslui) ;
7, Dăneşti ; 8, Spinoasa ; 9, Lichitişeni-Bacău
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Fig. 26 - Ceramică lucrati cu roata din secolele IX-X : 1-2, 4, Murgeni-Vaslui ;
3, 1-8, VAdeni-Murgeni ; 5, 6, 9, Dineştl-Vaslui
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4. Oală-borcan de mărime mică sau mijlocie, avind corpul svelt şi
puţin alungi� t:-rezentînd în multe cazuri o formă aproximativ bitronco
nică. Buza este in general destul de scurtă dar bine răsfrintă, fiind tăiată
drept sau rotunjită. Umerii sînt putin unghiulari (de aici şi forma apro
ximativ bitronconioăi), iar fundul destul de larg în comparaţie cu al altor
tipuri descrise ma1 sus. Unele funduri au diameUrul aproape egal cu al
_gurii. Vasele sînt lucrate din pastă cu cioburi pisate în compoziţie, care
in general este mai bine frămîntată, deşi arderea este neuniformă şi in
completă (fig. 2511 , 4 ; fog 26/3, 5). Asemenea tip de oală-borcan este des
tul de rar atesta�ă în aşezările din Moldova, cu excepţia celei de la Făl
<:iu din judeţul Vaslui unde pare să constituie forma dominantă. Citeva
-exemplare fragmentare asemănătoare mai sînt cunoscute la Spinoasa şi
Miroslava-Iaşi, Oituz-Bacău, etc. In general, ele sînt atestafle începînd
de la sfîrşitul secolului VIII şi se menţin pînă în secolele IX-X. Trebuie
remarcat aici că tehnica în care au fost lucrate asemenea tipuri de vase
este mult mai îngrijită, decît a altora care folosesc aceeaşi past1ă cu eia
huri pisate. Din această cauză şi suprafeţele sînt mai bine finisate, iar
decorul format de obicei din linii vălurite şi orizontale este destul de fin
incizat pe două tn"eimi din suprafaţa vasului. Unele exemplare de la Făl
eiu prezintă pe fund cruci simple ştampilate în relief. Asemenea tip de vas
deşi prezintă unele asemănări în ceea ce priveşte forma (bitronconismul
mai ales), cu unele exemplare slave aparţinînd culturii Luka Raikoveţkaia,
se deosebeşte de acestea prin tehnica mai îngrijită in care au fost lucrate,
precum şi prin decorul lor, inclusiv prin crucile ştampilafle pe funduri.
El prezintă desigur una din formele hibride născute din contactlele cul
turale care au avut loc intre populaţia locală şi slavă în timpul conveţuirii
lor, fiind folosită concomitent.
5. Oala-Borcan de dimensiuni mijlocii sau mari cu gura foarte largă
corpul in general bombat, umerii destul de bine contJuraţi, iar fundul in
gust uneori îngroşat. Buza este scurtă dar puternic răsfrîntă in afară apro
ximativ in formă de colac, uneori îngroşată şi rotunjită şi mai rar sub
ţiată către capăt (fig. 2213 ; fig. 26/6, 9 ; fig. 27/8, 1 0). Vasele sînfl lucrate
destul de îngrijit din pastă în compoziţie cu cioburi pisate. Arderea este
destul de bună deşi incompletă şi neuniformă. Acest tip de oală-borcan
este ornamentat cu valuri de linii incizatje destul de largi, precum şi cu
caneluri înguste. In general şi acest tip este destul de rar atestat in aşe
zări. El nu apare decit la sfîrşitul secolului VIII şi se menţine '\n secolele
IX-X. El reprezintă tipul carac'ljeristic aşezării de la Dăn.eşti-Vaslui, dar
fragmente asemănătoare sînt cunoscute şi in descoperirile de la Spinoasa
- Iaşi, Prodana-Bîrlad, Vădeni-Murgeni, etc. Pină in prezent nu cu
noaştem forme asemănătoare în aşezările mai timpurii din secolele VI
VII. De asemenea, nu se cunosc nici analogii in cuprinsul culturii Luka
Raikoveţkaia din U.R.S.S. După caracteristicile sale de formă şi decor
(buza puternic răsfrînflă în formă de colac, caneluri etc.), acest tip de vas
-este probabil de origine locală.
Desigur, fiecare din tipurile de vase amintite prezintă unele mici va
riante sesizabile mai ales în ceea ce priveştle forma şi curbura buzei şi
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Fragmente ceramice din secolele IX-X : 1-4, 6-7, Spinoasa-Iaşi ; 5, 8-1 1 .
Dineeti-Vaslui
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care nu pot constitui categorii distincte. Varietatea mare a profilelor ce
ramicii lucrate cu roata in general se datorează fără îndoială şi faptului
că în această vreme exilită şi destul de numeroase influenţe eterogene,
pătrunse în special din regiunea Dunării de Jos. De asemenea, nu trebuie
uitate diferenţierile care există în ceea ce priveşte anumite tipuri de roată.
ln orice caz, ceramica lucrată la roată, indiferent de influenţele slave ce
.se pot observa la anumite tipuri, este in general un produs local, existenţa
ei în spaţiul estrcarpatic al României putînd ofi pusă pe seama populatiei
băştinaşe, acea populaţie care
conveţuind cu slavii i-au influenţat
pe
.aceştia din urmă din punct de vedere cultural, reuşind în decursul unei
jumătăţi de mileniu �ă-i şi asimileze etnic. Evident, trebuie să remarcăm
.aici că în stadiul actual al cercetărilor arheologice cronologia anumitor
tipuri de vase lucrate la roatP. documentate în cursul secolelor VII-IX nu
poate fi decît relativă, dar ea nu schimbă, credem noi, concluzia că o ast
fel de categorie ceramică este permanent prezentă în această vreme, chiar
dacă proporţia în care este documentată nu mai are de exemplu, valoarea
celei din vremea pătrunderii hunilor în acestje regiuni. Concluzia aceasta
prezintă o deosebită importanţă, cu atît mai mult cu cit se ştie că o ast
fel de ceramică lucrată la roată era necunoscută triburilor slave în seco
lele VI-VII, deci în epoca pătrunderii lor aici, faptl care ccm.stituie un
argument în plus privind continuitatea populaţiei autohtone în regiunile
răsăritene ale ţării noastre.
In ceea ce priveşte ornamentarea ceramicii prefeudale din Moldova,
se cunosc citeva elemente de decor principale cum ar fi alveolele, crestă
turile, linia văluritiă simplă sau în bandă, linia orizontală şi canelura.
In general, ornamentul este executat la cele mai multe din exempla
rele ceramicii cunoscute, pe partea superioară a vasului şi mai rar pe 2/3
din suprafaţa sa.
Ceramicii lucrate cu mîna îi este caracteristic decorul din alveole sau
,crestături, executatje cu degetul sau cu un beţişor, dispus numai pe mar
·ginea buzelor (fig. 1 6/4-6 ; fig. 20/3, 5, 7-9 ; fig. 23 / 3 , 7, 9 ; fig. 2411-5, 7
1 3). Foarte rar, într-un caz sau două, vasele lucrate cu mîna au o simplă
linie ondulată1 incizatiă deobicei pe umeri. La această categorie de ceramică
nu sînt întilnite deocamdată liniile orizont1ale incizate.
Ceramica. lucrată la roată cunoaşte în schimb o bogată gamă de motive
·ornamentale. Astf.el, sînt întîlnite de regulă benzi de linii vălurite dispuse
19/7 ;
pe umărul vasului, neglijent� executate, uneori cu întreruperi (fig.
fig. 22/1, 4-5 ; fig. 25/3, 6 ; fig. 2611-2, 4, 5). Mai rar apar linia vălurită
simplă (.fig. 1 9/8 ; fig. 25/4, 6). Uneori vasele sînt ornamentate cu linii sim
ple vălurite sau orizontale alternînd (fig. 1 9/8 ; fig. 2113-8 ; fig. 22/7-.8 ;
fig. 25/1 . 4, 6 ; fig. 27 /1-2, 1 1), alteori benzile de linii vălurite alternează
cu benzi rle linii orizontale (fig. 1 9/10-1 1 ; fig. 2217-8 ; fig. 25 /1-4 ; fig.
2 7/ 1 1). Frecvent se întîlneşte şi decorul format din benzi de linii văluritje
pe umărul vasului, restul corpului fiind acoperit cu un decor format din
linii orizontale in benzi sau cuprinzînd întreaga suprafaţă (fig. 21/3 ;

25/1 , 3-6, 9 ;

fig.

27/1).

fig.

In cîteva cazuri se întîlneşte combinat pe acelaşi

vas decorul în fonnă de linie vălurită sau orizontală dispus pe corp, iar pe
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buză alveole (fig. 22/7 ; fig. 2713, 1 1). Desflul de rar sînt cunoscute şi ben
zile de linii vălurite trase pe corpul vasului în formă de "ghirlandă" (fig.
25/8 ; fig. 27/4), precum şi linia vălurită cu buclele aproape unghiulare
(fig. 26/8 ; fig. 27/1-2). Unele vase pr�zintă şi un deoor fo:nna t din cane
luri destul de înguste, combinate uneori cu linii în val (fig 21/2, 4) sau
chiar caneluri mai late (fig. 26/9 ; fig. 27110), precum şi ornamentul execu
tat cu pieptenele (fig. 22/10; fig. 2718).
In general, trebuie să menţionăm că ornamentarea vaselor din aceas1ă
vreme cunoaşte o destul de mare varietate de combinaţii şi că elementele
folosite sînt de veche tradiţie daco-rom81Ilică. Trebuie de asemenea să re
ţinem că faţă de faza finală din evoluţia culturii materiale prefeudale din
Moldova, elementele ornamentale întîlnite pe ceramica acestei culturi
sint destul de neglijent executate, aceasta datprîndu-se poate şi pastei
caFe este de caliate destul de inferioară. Fac excepţie doar categoriile
ceramice care folosesc în pastă, într-o mai mare proporţie, microprun
dişurile şi nisipul.
Cronologia şi caracterul etnic al culturii materiale din secolele VI-IX
di'Til Moldova

Din prezentarea conţinutului culflurii materiale de pe teritoriul Mol
dovei reiese destul de clar că alături de unele observaţii stratigrafice
avem astăzi la îndemînă suficiente elemente pe baza cărora se poate schiţa
evoluţia ei in timp şi spaţiu.
In ultimii ani, in lumina concluziei formate de I. Nestor s-a încerca�
şi s-a reuşit să se argumenteze în mod elocvent dezvoltarea pe baze locale
a aspectului culturii materiale denumită deobicei de tip Hlincea, cultură
pusă de unii cercetătpri exclusiv numai pe seama pătrunderii aci a sla
vilor.
Descoperirile arheologice din aşezările datind din secolele VI-VII
de la Şipot-Suceava, Botoşana, judeţul Suceava, Cucorăni, judeţul Bo
toşani, Tirpeşti, judeţul Neamţ, Crucea lui Ferentz-Iaşi, Vădeni-Mur
geni, Bă�rlăleşti, judeţul Vaslui şi altele, au arătat că pe lîngă elemen
tele de cultură materială slave arhaice se intilnesc numeroase vestigii care
nu pot fi puse decît în legătură cu populaţia autohtonă din aceste regiuni.
Ceramica lucrată la roată, anumite forme ale ceramicii lucrate cu mina,
fibule romana-bizantine (şi chiar anumite tipuri de fibule digitate), riş.
niţele circulare de origine daca-romană ca şi alte unelte, anumite obiecte
de podoabă de factură romana-bizantină, circulaţia monetară (monede
bizantine de bronz in special din epoca lui Iustinian) nu pot aparţine sla
vilor, ci unei populaţii autohtone.
Elementele de cultJUră materială autohtonă sau slave, bine datate pe
baza anumitor obiecte de podoabă in secolele VI-VII, constituie baza pe
care se va dezvolta aşa-numita cultură IDincea in perioada următoare.
Strinsa legătură care există intre formele de cultură matlerială din pe
rioada secolelor VI-VII şi acelea datate in secolele VIII-X demon
strează convingător teza formulată de I. Nestor.
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Astfel, s-a constatat că încă din secolul VII-VIII se produc modifi
cări importante în arhitectura vaselor apărînd forme hibride (tipul 3, 5, 6
al ceramicii lucrate cu mîna şi tipul 3 şi 4 al ceramicii lucrate la roată),
care păstrează elemente atîtl din ceramica autohtonă cît şi din aceea slavă.
Adăugăm că alături de aceste forme hibride unele vase datind din seco
lele VII se întîlnesc aproape neschimbate în tot cursul acestei perioade
istorice. Mai reţinem că în general şi uneltele şi obiectele folositje în se
colele VIII-IX sînt strîns legate de acelea cunoscuţe în epoca anterioară
In afară de aceste elemente chiar tipul de locuinţă şi cuptor (în special
jpietrarul şi cuptorul de lut! circular cu boltă de tip roman), continuă să
fie folosite pe aceeaşi scară fără modificări esenţiale pînă tîrziu în seco
lele X-XI.
Aspectul culturii materiale din perioada secolelor VII-VIII din
Moldova este atît de asemănător cu acela din secole�e VI-VII, încît di
ferenţierile sînt de multe ori nesesizabile, dacă nu se face o analiză atlentă
a tuturor aspectelor de cultură materială din această vreme. Aşa cum am
amintit, nu poate fi explicată prezenţa în secolele VII-VIII a formelor
hibride de ceramică, dacă nu se ia în consideraţie prototipurile de bază
fie autiohtone sau slave din perioada anterioară, prototipuri care facili
tează de altfel înţelegerea acestei evoluţii şi pentru perioada de mai
tîrziu.
Pornind de la constatările generale de mai sus şi in lumina unor stu
dii de sinteză mai recente '6, care au analizat evoluţia culturii materiale
din Moldova în perioada secolelor VI-X, se pot astăzi orezenta mai
complet etapele principale de dezvoltare a culturii locale din Moldova şi
strinsa legătură care există între ele.
Prima fază din dezvoltarea culturii materiale din a doua jumătate a
mileniului I e. n. din Moldova şi care consti11uie şi baza generală a eva.:.
luţiei ei corespunde descoperirilor din aşezarea de la Şipot-Suceava, Bo
toşana (nivelul II), !băneşti şi Cucorăni în judeţul Botoşani etc., datate
pe baza unor obiecte de podoabă (fibule digitate, aplici etc.) în secolele
VI-VII. Un argument în plus pentru datarea în aceast{t vreme îl consti
tuie şi prezenta în aceste aşezări a ceramicei arhaice slave de tip Kor
c':!ak-Jitomir. Prin analogie cu descoperirile asemănătoare de la Nezvisko
pe Nistru! superior 47, s-a folosit în literatura noastră de specialitatje de
numirea de faza Şipot-Nezvisko '8. Ea reprezintă, în afara dtorva puncte
izolate continind antichităţi slave mai timpurii (de exemplu Iaşi--Crucea
lui Ferentrl), epoca primelor contacte ale autohtonilor cu slavii, epocă în
care se fac simţite influenţele reciproce ale celor. două elemente etnice
46. Vezi nota 10.

47. G. I. Smimova, in Issledovaniia po arheologhU SSSR, Leningrad, 1960, p. 210
ţ�l urm. ; idem in P. A. 1961, 1, p. 222 şi urm.
48. Dan Gh. Teodor, Contributions archeologiques concernant la culture materielle

slave du debut, sur le territoire comp1·is entre les Carpates Orientaux et le Pruth, in
Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protoistoriche

-

Sezioni V-VIII, 1966, Roma, p. 168-169.
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şi culturale. In ceea ce priveşte vestigiile slave clasice, după cum se ştie�
numai in această perioadă de timp se poate documenta in. regiunile est
carpatice ale României prezenţa elementelor ceramice de tj.p Korceak.-Ji
tomir, a unor ornamente specifice ca şi a unor obiecte de podoabă cum ar
fi fibulele digitate etc. Dar în această fază există in toate aşezările men
ţ o?ate, alătu
e elemen�le de cultură materială slavă şi vestigii apar
ţimnd populaţiei autohtone, care continuă să vehiculeze vechile sale for
me e cultură
strî�să legătură atît cu celelalte teritorii româneşti (\n
SJ?� acelea dm regiunea Dunării de Jos), citi şi cu civilizaţia romana
bizantină. Aşa se explică, printre altele, circulaţia monedei mărunte de
bronz bizantine in Moldova, fenomen economic pe care slavii nu 1-au
cunoscut nicăieri in această vreme.
In general, aşa cum s-a afirmat de către I. Nestor nu se pot docu
menta încă in regiunile est-carpatice româneşfji aşezări exclusiv slave "9
ceea .ce contribuie o dată in plus la înţelegerea dezvoltării locale a cul
turii materiale prefeudale din Moldova in perioada secolelor VI-IX.
A doua fază este ilustrată prin. descoperirile de la Lozna-Dorohoi..
Dorobanţu-Iaşi, Suceava-Drumul Naţional (nivelul I), Simila-Birlad�
Hlincea-Iaşi (nivelul I), şi altele datafle în secolele VII-VIII. Această
fază pe care am putea-o numi faza Lozna-Dorobanţu, reprezintă de fapt
epoca in care incepe să se desfăşoare pe scară largă procesul de asimi
lare etnico-culturală a slavilor de către autohtoni. Este epoca în care se
definitivează primele aspetce ale culturii autohtona-slav� (în ceramică
prin apariţia formelor hibride), unele din acestea întîlnite fără modifi
cări prea mari şi în perioada următoare. După cum se ştie în această vre
me s-a desfăşurat şi ultimul episod al trecerii în masă a slavilor la sudul
Dunării, ceea ce a însemnat o schimbare importantjă în proporţia elemen
telor etnice din teritoriul de la nordul Dunării (deci şi în Moldova),
schimbare care poate fi atestată prin creşterea evidentă a elementelor de
cultură autphtonă in detrimentul celor slave. Astfel, în această epocă în
nici una din aşezările din Moldova menţionate mai sus nu mai apar for
mele cerarnicei clasice specifice slavilor arhaici, ci doar elemente cera
mice slave net influenţate de olăria locală.Alături de acestea s-a putut
documenta şi o creştere a ceramicei lucrate cu roata de factură autphtonă,
precum şi menţinerea in continuare şi a altor elemente de cultură mate
rială locală.
Fără îndoială in această vreme a avut loc şi preluarea treptatll1 de
către slavi a elementelor de cultură materială autohtonă ,care le era su
perioară, cu toate că anumite influenţe reciproce pot fi uşor sesizabile în
cadrul acestjui proces. Desigur, preluarea formelor de cultură materială
autohtonă de către slavi nu presupune neapărat şi o slavizare a acestor
elemente băştinaşe, ci dimpotrivă, aşa cum reiese din anailza materiale
lor arheologice datînd din epoca anterioară, este vorba de o continuitatte
neîntreruptă a acestei populaţii locale, care în convieţuirea ei cu slavii

�

�?

�

�

�

49. I. NestOII', Les donnees archeologiques et le probl�me , in Revue roumain
d'htstoire, 1964, 3, p. 402 ; Eugenia Zaharia, Sdp4turiZe de la Dridu, Bucureşti, 1967, P...

163.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

DAN GH. TEODOR

lOR

va fi purtătoarea unor forme de cultură tradiţională, care nu vor fi in-·
fiuenţate de către slavi.
Aceastjă a doua fază de dezvoltare a culturii materiale prefeudale din.
Moldova pe baza analizei descoperirilor arheologice care-i corespund

cronologic, nu prezintă nici un indiciu despre o nouă pătrundere slavă in
teritoriile răsăritene ale României, aşa cum s-a presupus mai de multj. 50 ·
Secolele VII-VIII reprezintă in Moldova o epocă de relativă linişte, in care·
apar formele unei culturi materiale in care se fac simţite influenţele·
reciproce autohtone şi slave, o pondere mai mare avind-o elementele lo
cale. Aceste forme de cultpră, materială reprezintă inceputul cristalizării
aspectului cultural denumit protodndu, explicind transformările esenţiale
din punct de vedere cultural şi etnic care se vor petrece mai cu seamă la
sfîrşitul secolului IX şi inceputul secolului X.
A treia fază din evoluţia cultjurii materiale prefeudale din Moldova
este reprezentată prin descoperirile de la Hlincea-laşi (nivelul II = bor
dei �. Suceava-Drumul Naţional (nivelul Il) Miroslava şi Chipereşti
Iaşi, Spinoasa-Iaşi (faza 1), Oituz (faza 1) şi Lichitişeni-Bacău, etc. A
ceste descoperiri se datează cu incepere de la inceputul secolului VIII şi
pînă către mijlocul secolului IX. In această vreme are loc o creştere sub
stjanţială a ceramicii lucrată cu roata, in detrimentul ceramicii lucrate cu
mîna, mai ales cea de factură slavăL Prezenţa anumitei categorii ceramice

lucrate cu roata, în compoziţia căreia se foloseşte atit cioburile pisate cît
şi microprundişurile şi nisipul, anumite elemente de formă şi decor pe
care le prezintă, constiufluie in afară de unele observaţii stratigrafice pre
ţioase (Suceava-Drumul Naţional, Hlincea-laşi, etc.), un bun criteriu
cronologic. Alături de aceste date unele analo_gii cu anumite elemente ale
culturii Luka Raikoveţkaia din U.R.S.S., prezenta unor exemplare cera
mice de tip Romen-Borşevo din secolele VIII-IX, ca şi unele analo_gii cu
descoperirile de la Bezid şi Sălaşuri in Transilvania, 51 asi_gură datarea
acestei faze din evoluţia culturii matjeriale prefeudale din Moldova. Ele
mentele ceramice lucrate cu roata din această vreme constituie prin ca
racteristicile lor de tehnică, formă şi decor un ar_gument esenţial pentru
înţelegerea evoluţiei culturii materiale din Moldova. In această fază în
unele din aşezările menţionate reapare şi ceramica fină cenuşie sau ne_gri
cioasă lucrată la roată, avînd o veche tradiţie în teritoriile nord-dunărene,
ceramică care nu poate fi pusă în nici un caz pe seama unei populaţii slave,
ceea ce constituie încă o dovadă despre continuitatea populaţiei locale in
terifuriul răsăritean al României. Acest fapt este ilustrat în plus şi prin
continuitatea unor unelte şi mai ales a unor obiecte de podoabă de ori_gine
sau influenţă bizantină, unele din acestea din urmă produse chiar local.
A patra fază este documentată prin descoperirile de la Spinoasa (ni
velul ID, Băiceni şi Chipereşti-Iaşi, Dăneşti şi Cordeni-Vaslui, Prodana
-Bîrlad, Oituz-Bacău, Siliştea de la Fundul Herţei-Dorohoi şi altele
50. M. Comşa, Slavii pe teritoriul R.P.R., în secolele VI-IX în lumina cercetărilor
arheologice, in SCIV, X, 1959, 1 , p. 73 ; idem. Discuţii in legătur4 cu p4trunderea şi
aşezarea slavtlor pe teritoriul R.P.R., in SCIV, XI. 1 960, 1, p. 163.
51. Z. Szekely, op. cit., p. 52-55 ; fig. 2; fig. 3.
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datate in a doua jumătate a secolului IX şi pină in prima jumătate a se
colului X. După materialele cele mai reprezentative am putea-o numi
Spinoasa-Dăneşti. Cronologic această fază este bine asigurată prin: pre
zenţa elementelor de tip Dridu (ceramica lucrată la roată, nisipoasă şi ce
nuşie fină), unele obiecte de podoabă bizantine, etc., toate cu strînse legă
turi în regiunea Dunării de Jos. In această epocă se constată un început
de generalizare a ceramicei lucrată la roată, unele forme mai vechi (chiar
lucrate cu mîna) menţinîndu-se alătluri de ceramica mai nouă de tip Dridu.
Elementele de cultură materială slavă, deşi sînt incă prezente prin anu
mite forme ceramice, nu constituie în nici o aşezare componenta cultu
rală dominantă. Se observă o creştere apreciabilă a influenţei bizantine,
ilustlrată mai ales prin prezenţa unor importuri din regiunea Dunării de
Jos (unelte, obiecte de podoabă, ceramică), precum şi prin intensificarea
unei activităţi comerciale, orientată tot către lumea dunăreană (circulaţia
monetară).
Elementele locale specifice sporesc şi ele considerabil şi se poate ob
serva chiar o mai strînsă unitl3.te culturală cu celelalte regiuni româneşti,
regiuni unde, după cum se ştie, evoluţia culturii materiale in perioada
anterioară se desfăşurase oarecum pe un plan superior în comparaţie cu
Moldova. Şi în această vreme (secolele IX-X) continuă să se folosească
aceleaşi unelte şi aceleaşi tipuri de locuinţe şi cuptoare ca şi in perioadele
anterioare. Se constată însă o creştere în general a tJuturor categoriilor
de unelte şi o mare varietatj� a ceramicii.
Aşezările
însăşi
cuprind
o suprafaţă mai mare de teren. Dezvoltarea fortelor de producţie este de
sigur l�gată în această vreme şi de creşterea relativă a populaţiei din
aşenri,
precum şi de transformările social-economice petrecute în
cadt ul societă�ii. Stabilitatea relativă a aşezărilor din această epocă,
estje dovedită printre altele şi de faptul că majoritatea acestora
sînt suprapuse de o locuire datînd din secolele X-XI, corespun
zătoare civilizaţiei de tip Dridu. In această vreme aspectul de cultură
protodridu îşi încetează treptat existenţa, evoluţia lui in tnmp şi spaţiu
fiind continuată de civilizaţia Dridu. Această traMformare s-a f.ăJcut
însă treptat cu începere din: secolul VIII, la finalizarea ei contiribuind în
primul rînd elementele de cultură autohtonă. Numai prin prezenţa ele
mentelor autohtone din Moldova, din cadrul culturii protodridu se poate
explica pe deplin procesul etnic şi culflural petrecut în regiunile răsăritene
ale României în secolul X, vreme cînd se generalizează aici civilizaţia de
tip Dridu.
Din prezentarea cronologică a etapelor de dezvoltare a culturii pro
todridu reiese că in perioada secolelor VII-X această cultură are o evoluţie
ascendentă, cu toate că faţă de unele regiuni ale ţării noastre (de exemplu
Cîmpia Dunării, Transilvania) se consta�ă încă o oarecare rămînere în
urmă. Această rămînere în urmă nu poate fi explicată deocamdată decît
prin poziţia geografică a acestui teritoriu românesc aflat, pe de o parte,
mai �ndepărti3.t de civilizaţia bizantină, precum şi prin existenţa unui nu
măr mai sporit de populaţie slavă prezentă în acest teritoriu.
Reiese aşadar că, în general, la creierea şi definitivarea culturii pro
todridu din Moldova participă două componente etnice de bază, populaţia
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autohtonă de origine dacică CUi multiple influenţe romane şi romano-bi
zantJi,ne şi populaţia slavă menţinînd încă legături cu teritoriile învecinate
României. Această constatare schimbă fireşte concepţia potrivit căreia
cultura materială din secolele VI-IX din Moldova ar aparţine în exclusi
vitatea slavilor. O astfel de concluzie greşită înlătură încă de la inceput
existenţa populaţiei autphtone în regiunile răsăritene ale României, con
trazicînd totoda�i teza formulată de 1. Nestor relativ la dezvoltarea pe baze
locale a acestei culturi. Ori, aşa cum s-a arătat, exis�nţa numeroaselor
vestigii de cultură materială de certă factură autohtonă de pe teritoriul
Modovei în perioada secolelor VI-IX, participarea lor efect\ivă (după cum
s-a incercat să se demonstreze mai sus), la creierea şi definitivarea cultu
rii protodridu, ne dă dreptul, în lumina analizelor atente a conţinutului
ei, să afirmăm că în fond această cultură se dezvoltă local ca rezultat al

contactelor multiple dintre cele două componente etnice - autohtonă şi
sLavă. In acest caz este fără îndoială necorespunzător să se folosească în
literatura de �pecialitate denumirea de cultură Hlincea 1
Luka Raiko
veţkaia sau Rbmen-:Borşevo pentru că de fapt există suficiente diferen
-

ţieri care le separă. 52

Astfel, atît în culttura slavă de tip Luka Raikoveţkaia, cit mai ales
in cultura slavă de tip Romen-Borşevo se întîlnesc unele forme ceramice
care nu sînt cunoscute în cultura protodridu, după cum în aria de răspin.
dire a culturilor slave menţionate nu sint cunoscute încă anumif]e catego
rii ceramice caracteristice regiunilor răsăritene ale României. Dintre
acestea cele mai semnificative sînt elementele de cultură autohtpnă de
veche tradiţie. La aceste observaţii mai putem adăuga şi di'ferentierile ce
pot fi constatate in ceea ce priveşte anumite elemente ornamentale. Semni
ficativ, in sensul explicării unor asemenea diferenţieri, este şi :f�tul că
in timp ce încă din prima fază din evoluţia culturii materiale prefeduale
din Moldova este cunoscută ceramica lucrată la roată, ea apare in aşeză
rile de tip Luka Raikoveţkaia şi Romen-Borşevo mult mai tirziu, prin in
termediul relaţiilor cu lume a bizantină. De asemenea, în fazele timpurii ale
culturilor slave menţionate nu este atesţată încă existenta anumitor unelte
(rişniţe, circulare, de tradiţie daca-romane, brăzdare de fier, etc.) sau a
unor tipuri de cuptoare (de exemplu cuptorul de copt piine de tip roman)
şi in gen eral nu poate fi documentată vreo legătură mai strînsă cu lumea
romana-bizantină sau bizantină decit mai tirziu. De p ildă, pe teritoriul
Moldovei este atestată în secolele VI-VII o anumită1 circulaţie monetară
bizantină, pe cind aria de răspîndire a culturilor slave contemporane cu
ea fenomenul acesta este incă necunoscut, aci intilnindu-se doar către
sfîrşitul perioadei lor de exisf]enţă o anumită circulatie a dirhemelor arabe
de argint.

52. Ideea j lllStă a i:nlocui.rii notiunii de cultură Hlincea prin cultură protdridu, a
fost enunţată pentru prima oară de prof. 1. Nestor, explicindu-se in felul acesta cit se
poate de logic caracterul local al dezvoltarii culturii Dridu propriu zise, fenomen isto
ric de neccnceput in afara teritoriilor locuite de români. De aceea, legarea culturii pro
todridu (H' incea) de culturile specifice slave de de tip Luka Raikoveţk.aia sau Romen
Borşevo nu poate fi decît arbitrară şi deci neconformă cu realitatea istot;câ obiectivă.
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In sfîrşit, mai menţionăm şi constatarea că în cadrul evoluţiei cultu
rii materiale din Moldova în perioada secolelor VI-IX nu sînt încă cunos
cute aşezările întărite de tji.p "horodişte"
fenomen frecvent atestat în
schimb în culturile slave antice.
Desigur, o analiză atentă, detailată şi comparativă a conţinutului a
cestpr culturi materiale poate aduce în plus argumente pentru ilustrarea
diferenţierilor existente. Ea depăşeşte însă, prin amploarea lucrărilor ce
se pot intreprinde în acest sens, cadrul lucrării noastre.
Este însă cert că, indiferent de asemănările ce pot constata în ge
neral între cultura materială din Moldova (pe care trebuie să o denum.im
de aici în colo, mai logic protodridu şi nu Hlincea) şi cultura Luka Raiko
veţkaia (cultura Romen-Borşevo trebuie avută in acest sens şi mai puţin
în vedere), asemănări datorate desigur prezenţei într-un număr mai mare
a slavilor în aceste regiuni ale ţării, se poate reţine ca o primă concluzie
insemnata contribuţie a populaţiei locale din Moldova la apariţia şi crista
lizarea cult!urii materiale din secolele VI-X. Cultura protodrldu reprezintă
prin urmare expresia materială a unu i complex şi indeungat proces etnic
şi cultural petrecut in regiunile răsăritene ale României între populaţia
autohtonă ş i slavă, proces a cărui punct final a fost asimilarea slavilor
de către autohtpni. După cum reiese din datele pe care le avem în prezent
la îndemînă, prin intermediul acestei populaţii autohtone, care păstra ci
vilizaţia superioară a imperiului bizantin, s-a putu� transmite lumi i slave
anumite forme de civilizaţie bizantină, fenomen cunoscut\ de exemplu şi
in alte regiuni ale Europei centrale şi de sud-est (Dunărea mijlocie, Pa
nonia, etc.).
In general, unele din problemele care le ridică studierea culturii pro
todridu din Moldova cu toate contribuţiile, aduse în ultimii ani de cer

cet21rile arheologice, mai prezintă unele aspecte
insuficient
clarificate.
Dintre acestea, o atenţie deosebită va trebui acordată in viitor cercetării
necropolelor, precum şi a unităţii ce s-a putut constata cu aspecnele pro
todridu din celelalte regiuni ale României.
Rămîne să subliniem din nou in încheiere, ca o contribuţie însem
nată, faptul că pe baza datelor oferite de cercetările arheologice de pină
acum s-au putjut in general determina caracteristicile principale ale cul
turii protodridu din Moldova şi componentele sale etnice şi culturale care
participă la creierea şi definitivarea ei. După cum am mai remarcat, a
ceastă contribuţie a fost în mare măsură facilitată şi de concluziile unor
studii de sinteză, care au stabilit de fapt direcţiile fundamentale ale cerce
tării acestei atlt de complexă şi destul de puţin cunoscută perioadă din is
toria veche a României. 53.

Sîntem convinşi că valorificarea tuturor descoperirilor
arheologice
din Moldova, datînd din secolele VI-X, corespunzătoare culturii protodridu
53. I. Nestor, L'etablissements des slaves en Roumanie d la lumiere des quelques
decouvertes archeologiques recentes, in Dacia, N. S. , V, 1961, p. 489 şi urm. ; idem,
Les donnees archeologiques . . in Revue Roumain d'Histoire, III, 1964, 3. p. 385 şi urm. ;
M. PP.trescu-Dimboviţa, Considerations sur le probleme
in Revue Roumain d'Histo
ire, VI, 1967, 2, p. 181 şi urm.
.
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poatl� contribui la clarificarea unor , aspecte însenmate privind evoluţia
socităţii cmeneşti din regiunile răsăritene ale României, oferind astfel po-
sibilitatea unei mai bune înţelegeri a procesului de formare a poporulw
român, petrecut în această vreme în teritoriile de � nordul Dunării
de Jos.
.�
QUELQUES PROBL�MES L'�VOLUTION DE LA CULTURE MATERIELLE DU
VI-E - X-E SI:tCLES EN MOLDAVIE
Resume
Dans la prftien!te etude. l'auteu.r ;pu.blie les resultats des recherches areheolJGg.iques,
entreprises sur le territai.re de la Moldavie, oo.n.cema·nt la CUilture materielile c�u
VI -X• siecles. en melltant en eviden.ce les caracleristiques de cette cllllture.
Tout d'abord on mentionne que les etabli.ss ements datant de oette epoque sont
du type ..ouvert" (sans forti.fieation) . Ellea sont situeea dans la proXii�Inite des cou.rs
d'eaux. On a deoouvert dans les etablissements des habitations du type hutte, hutte a
demi enkuie et hatitation de surface. Dans chaque habi.1laition se trouvait un .foyer,
erige SOit en pierre, soit en terre glaise (fig. 2 , 3, 5 et 6).
Dans les etablissements on a decouvert aussi des fosses a provisions cylyndriques
a large ouverture ou en forme de eul de sac (ouverture mince) .
De la periode comprenant Vl-e-X-e slecles, sur le territoire de la Moldavie on
contenait un petit nombre des necropoles. Une de oelle ci, celle de Vineţeşti-Cordeni,
contenant des urnes a incineration, a ete datee des VIII-e-IX-e siecles. De tombes
il. inhumation isolees, ont ete decouvert il. SAbăoani-Roman, DAneşti-Vaslui et Se
cueni-Roman. En general les tombes a inhumation datent de V-e-VIl-e siecles.
Le mobUier des habita.tions et de necropole es t, hormis la ceramiq.ue, a.;.sez mo
deste. 0n a trouve des wtLls en fer. en bronze. en 06· en pierre et en terre glaise
(fig. 8. 14 et 15) , piecea de parure de piroVenalliOe byzantine (fig. 9-13, 14/1, 4 , 10) de
m {!me que des Il'lOilJIUli es byzantinea (tresor ou Lsolees).
La ceramique, travaillee a la mailn ou au tour. presant une gmnde va.riete.
La ceramique travaiJ]lee a La maiJn presante plusieurs types des vases. a savoir :
type 1. 2. 3. 4, vases.pot, de dimensions plus ou moins grandes (fig, 16, 17, 18, 20/2-9,
23/1-2, 5-10, 24/1-3, 7-8, 10-13) ; ty.pe 5, les ecuelles PII'ofondes (fig. 23/4, 24/4) .
type 6, Ies tasses (fig. 18/1) et type 7. les poeles (fig. 20/1, 23/3 24/5 6, 9). Cette cerami
que renferme hahltuellement dans sa pâte des tessOI)S broyes, parlois aussi du sable
ou de menus cailloux. Parfois sour le rebord existe un decor d'alveoles ou d'encoches.
En ce qui concerne la poterie travaillee a la main, on a pu identifier, les formes
autochtones, ainsi que des formes slaves du type Korceak Jitomir
(VI-e-VIl-e
siecles.
La seconde espece ceranuque, travaillee au taur. presante aussi. plusieurs types.
Seloo les f<mnes 0111 a etabli cinque tyPes des vases-pot. de dimensăons plus ou moins
grandes !fig. 10, 21, 22, 25, 26 et 27).
Les ornarnents des vases SODJt tris varies. Ils sont representes par bandes 'C.fU lig
nes simples. oodulees et horimntales, de m{!me que par des canelures, poi..nts. ebc.
Souvent. ces orn.aments sant combines sur la surlace du m�e vase.
Un ,probleme tout special pou.r la CUJlture materielle du Vle-X• siecles de la Mol
davie s'e&t la cronologie de sa evolutkn.

Dans l'evolruti.on de la culture materialle du Vle-Xe .Eieoles, sw le tenitoire de 1a
Moldavie on a pu etabli!r plusieurs phases a la suite des fouilles entreprises dans 35
etablissements et nearopoles de cette epoque.
La premiere phase (VIe-VII• siecles) corresponde aux etablissements de Şipot
Suoeava. Botoşana, Cu.oorăni et Jassy-Crc,ix de Ferentz. C'est l'epoque des premiers
cootacts entre les ootochtones et les slaves, denamee .. Şipot-Nezvisko" .
20 -
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La deuxieme phase (VIle-VIII• siecle;) , correspande aJUX etablissements de Lo2llla
Dorohoi, Dorobamţu-:I.qi, Suceava-Drum.Ull. NaţionaL Inilnoear-Iaşi etc. C'est la
Phase qui a ete denomee .. Lozna-Dorobanţu" . Cette phase � le commence
ment de l'espeot; eul.turei d{momee "proto-Dridu".
La troi.sieme phase est representee par iles deoouverts de Inincea.-Iaş.i (deuxiane
oouche), Suceava-Drumul Naţional (II)) , Miro&l.ava et Chi!Per'e4ti-Iaşl. Oituz-Bacău
(1), Spinoosa-Laşi (I) etc. El1e date du VIII• siecte et le cammenoement du IX• sli!cle
et est denomee la phase "HJ..iaJ.cea Oituz".
�'nf1n. la quatrieme .phase ooresponde aux eta.blissements de Spimoasa II , Băicenl
- Iaşi. Dăneşti-Vaslui, Cordeni-Vaslui etc. ELle a ete denomee la phase "Spi.noasa
- Dăneşti" et date du IXe-Xe siecle;.
En analysant le materi.ele al'cheo.l.ogique du tyPe protodrldu (VIIe-IXe siecles)
deOOIUvPrt sur le terrtton de la Moldavie. on aboutit a la conolusicm que la culture
materielle de cette tern.toire s'est developpee SIUl" p1a.oe a iLa suite des oonta.ot.s mUlti
ples entre la PQpUlation autoohtone et les s1a.ves.
D'apres l'etude de marteri.el arelu�ologique on a CIOIIlStatee que l.a population de la
civilisaticm dite prot.o-dridu etait sedenllai.re et pratiquait l'elevage du betail et l'agrl
cul.ture. de nombreuses OOClJIP8,tions dcanestiques et m�me la metallurgie locaJ.e. La
circulation monnetan ilntcnse et le; objet.s "d'illl�.portation. prouvent les etroits ra.p
ports des habitants avec le monde byzantine. Cette populati.on (protorownai.ne) avait
garde dans sa civilisa.ticm de ·nom.breuses tradirti'cms daoo-roma.ine QUi la rendent dif
ferente de la civiJi.sation de ce1lre du monde sl.ave.
A 1a suite des oett:e conclusions, rauteur affi.nne que aa denornililaticm de culture
Illi:ncea - Luka Raikoveţkaia. , ou Romen Borrehewo est impropre pour la cu111u.re
materielle de VIe-IX• siecles du territo1re de la Moldavie.
Pour ex.pliquee les transformati'CIIlS qui ont eu lieu. du point de vue culturelle et
ethnique sur le temitoiJre de la Moldavie, ainsi que sur rle reste du territoire de la
Roumanie, pendran.t la VI•-IX• siecles, la culture mater:ielle de cette �que doit
�tre denomee "protodrid,u" .
-

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1 . Carte de decouvertes arheologiques de VI-e-X-e siecles du territoire de la
Moldavie: VI-e- a VII-e siecles : 3, 10-11, 14-17, 2 1 . 26,29, 4'1, 43, 50, 61,
64, 61, 12, 28:79, 89, 96, 100. 102, 1 15, 1 1 8, 123, 1 24, 126 ; VIl-e-VIIl-e
siecles : 1, 4-5, 7-9, 1 2. 15- 1 6, 25, 27, 41, 48, 60, 62, 75-76. 91, 103, 107, 111112, 120 ; IX-e-X-e siecles : 1, 6, 13, 16, 18, 19-20, 22-25. 30-39, 44-49, 5059, 63, 65-66, 10-11, 73-74, 77, 80-81, 83-88, 90-92, 98, 101 , 104-106, 108-1 1 7,
1 19, 121-122, 125, 127.
Fig. 2. Les huttes e deml enfoniees (B 9 et B 13) de l'etablissement du Sipot-Suceava
(VI-e-VII-e siecles).
Fig. 3. Hutte a demi enfouiees (B 5) de l'etablissement de Lozna-Dorohoi (VII-e
VIII-e siecles).
Fig. 4. Hutte (B 1) de l'etablissement de Spinoasa-Iassy (premiere couche VIII-e-IX-e
siecles).
Fig. 5. Hutte (A 4) de l'etablissement de Hlincea-Iassy (VIII-e-IX-e siecles).
Fig. 6. Hutte a demi enfouiee (B 1 ) de l'etablissement de Prodana-Blrlad (IX-�X-e
siecles).
Fig. 7. Faur a pain en terre glaise de l'etablissement de Dăneşti-Vaslui (IX-e-X-e
siecles).
Fig. 8. Outils et objets du VI-e-VII-e siecles : 1, 3-4, 9-1 0, 1 2- 17, Sipot-Suceava ; 2.
5, 1 1 , Botoşanu-Suceava : 6-7, Costişa-Neamt ; 18, Cucorănl-Botoşanl.
Fig. 9. Fibules digitees et du type romaino-byzantin de VI-�VII-e siecles : 1, 3,
Iassy-Croix de Ferentz ; 2. Budeşti-Huşi ; 4. Sipot-Suceava : 5. Vutcani
Huşi ; 6. Birlăleşti-Vaslui.
Fig.10. Matrice en os pour les objets de parure press� decouverte ă Costeşti-Iassy
(VIl-e siecle).
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Fig. 1 1 . Matrice en os pour les objets de parure presse decouverte ă. Costeşti-Iassy
(VIl-e siecle) .
Fig. 12. Matrice en objet en os pour les pieces presse decouvertes ă. Costeşti-Iassy
(VIl-e siecle) .
Fig. 13. Moule en pierre (VIl-e-VIIl-e siecles) decouverte ă. Traian-Bacău.
Fig. 14. Outils et objets de parure du VIl-e-VIIl-e sh�cles) ; 1, 7, HUncea ; 2-3,
6, 9-14, Lozna-Dorohoi ; 5. Hangu-Neamţ 8, 10, Vădeni-Vas1ui; 1 1-14,
1 2-14 Oituz-Bacău. 15, Dorobanţu-Iassy.
Fig. 1 5. Outils et objets de parure du IX-e-X-e siecles : 1-2, b ăneşti-Vaslui ; 3-5,
7, 9, 14- 1 7, Spinoasa-Iassy ; 6. Scheia-Vaslui ; a.__!l}('Băiceni-Iassy ; 12-13,
D�ti-Vaslui.
Fig. 16. Ceramique travaillee ă. la main du VI-e-VIl-e siecles : 1-2, !băneşti-Boto
şani ; 3-5, 8, Sipot-Suceava ; 7, 9, Cucorăni-Botoşani.
Fig. 17. Ceramique travaillee ă. la main de l'etablissement de Botoşana (VI-e-VIIl-e
siecles ).
Fig. 18. Ceramique travaillee ă. la main du VI-e-VIl-e siecles : 1-2, 4-7, 9, Sipet
Suceava ; 3. Cucorăni-Botoşani ; 8. Iassy-Croix de Ferentz.
Fig. 19. Ceramique travaillee au tour du VI-e-VIIl-e siecles : 4, 5, Şipot-Suceava
(VI-e-VIl-e siecles) ; 2-3, 9, Lozna-Dorohoi (VII-VIIl-e siecles) ; 1, 6-8,
Suceava-Drumul Naţional (VIIl-e siecle) ; 10-12, Hlincea (VIII-e-IX-e
siecles).
Fig. 20. Cerarnique travaillee ă. la main du VIl-e-VIIl-e siecles : 2, 4, 9, Lozna
Dorohoi ; 3, Pojorăni-Vaslui ; 5, 7, Fălciu-Vaslui ; 6. Cirniceni-Iassy ; 8.
Dorobantu-lassy.
Fig. 2 1 . Ceramique travaillee au tour de l'etablissement de Bîtca-Oituz (VIIl-e siecle) .
Fig. 22. Ceramique travaillee au tour du VIII-e---IX-e siecles : 1, 5, 9, Suceava-Dru
mul Naţional ; 2-3, Hlincea, 4, 6-7, 1 0, Dăneşti-Vaslui.
Fig. 23. Ceramique travaillee ă. la main du VIII-e-X-e siecles : 1, 3, 8, Spinoasa
Iassy ; 2, 9, Bîtca-Oituz ; 4, Băiceni-Iassy ; 5. Pojorăni-Vaslui ; 6-7, Fun
dul-Herţei-Siliştea ; 10. Hlincea.
Fig. 24. Ceramique travaillee ă. la main du VIII-e-X-e siecle : 1 . 7, Suceava-Drumul
Naţional ; 2, 5-6, 10, 12- 13, Dăneşti-Vaslui ; 3-4, 9, 11, H!incea ' B. Vădeni
Vaslui.
Fig. 25. Ceramique travaillee au tour du IX-e---X -e siecles : 1 , 4, Făkiu-Vas1ui ; 2.
Dodeşti-Vaslui ; 3. Epureni-Vaslui ; 5. Lişcov-Vaslui ; 6. Vădeni-Prut
Vaslui ; 7. Dăneşti ; 8. Spinoasa ; 9. Lichitişeni-Bacău.
Fig. 26. Ceramique travaillee au tour du IX-e-X-e siecles : 1-2, 4, Murgeni-Vaslui ;
3, 7-8, Vădeni-Murgetti ; 5-6,9, Dăneşti-Vaslui.
Fig. 27. Fragments rf-ramiques travailles au t.our du IX-e-X-e siecles : 1,4, 6-7, Spi
noasa ; 5, 8, 1 1. Dăneşti-Vaslui.
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