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DESCOPERffii PALEOLITICE IN JUDEŢELE
NEAMŢ ŞI VASLUI
V. ·cAPITANU

Bazinul Bistriţei a oferit din cele mai vechi timpuri condiţii prielnice
de locuire omenească.
Cercetările arheologice pentru epoca paleolitică efectuate de C. S. Ni
colăescu-Plopşor şi colaboratorii săi la Ceahlău, Bistricioara, Buda, Lespezi.
Scaune-Ceahlău şi Bardos-Bicaz-Chei aveau să afirme din plin acest lucru.
La Îndemnul profesorului C. S. Nicolăescu-Plopşor am reluat cu ani în
urmă1 cercetarea paleoliticului pe Valea Bistriţei, in zona Carpaţilor răsări
teni precum şi în judeţul Vaslui, descoperind noi şi importante puncte
aparţinînd paleoliticului superior şi epipaleoliticului.
I. Sondajul de la Poiana Cireşului-Piatra Neamt
In luna august 1 968, cu ocazia cercetărilor arheologice întreprinse la
Bîtca Doamnei, în cetăţuia dacică, cu permisiunea conducerii Muzeului de
Arheologie din Piatra Neamţ şi cu aprobarea Institutului de Arheologie al
Academiei R.S.R., am trecut la efectuarea unui sondaj pe partea stîngă a
terasei superioare a Bistriţei, în punctul cunoscut de localnici .,Poiana
Cireşului" 1•
In anul 1963, cînd s-a executat şoseaua pentru a lega oraşul Piatra
Neamţ de Anexa Doamna, muncitorii au descoperit printre pietre şi pă
mintul adus de şuvoaiele de apă, şi cîteva bucăţi de cremene pe care le-au
predat muzeului din localitate.
Cercetările efectuate la faţa locului de către C. Scorpan au dus la cno
cluzia că aş.chiile respective de cremene descoperite de muncitori fuseseră
aduse la vale de torenţii puternici care se formau în urma ploilor sau a
topirii zăpezilor de pe muntele Cernegura.
Punctul unde a fost descoperită aşezarea paleoliticăi se află la o alti
tudine de cea. 4...:.._500 m., intr-un loc prielnic ce a favorizat cu mii de ani
in urmă sălăşluirea unei comunităţi aparţinînd paleoliticului superior.
1. Aducem şi pe aceastA cale multumirile noastre tov. Virgil Mihi!.ilescu-Birliba de
la Muzeul din Piatra Neamţ, care ne-a pus la dispoziţie fondurile necesare pentru
efectuarea sondajului arheologic la Poiana Cireşului.
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Punctul Poiana Cireşului îndreptăţeşt� întru-totul să i se spună aşa,
deoarece se prezintă .chiar ca o poiană care coboară uşor in pantă.
In partea de nord a acestei poieni se află un mamelon orientat est
vest care formează! în partea sa superioară un adevărat platou ce înscrie
o suprafaţă de aproximativ 1000 m.p.
Sondajul efectuat de C. Scorpan în 1 963 a cuprins o secţiune de 1 0
m x 1 ,50 m., reuşind să descopere cea. 2 1 6 2 piese litice din care 9 1 3 piese
tipice şi un număr de 1249 atipice formate în majorit)ate din aşchii şi spăr
turi provenite prin decorticare şi prelucrare.
Din punct de vedere tipologie piesele descoperite în 1 963 se înscriu
in forme ca : lame, gratoare, virfuri de tip "La gravette", burine şi nuclee.
Se întîlnesc şi piese .cu întrebuinţare dublă, gratoar-nucleu şi burin
gratoar.
Săpătura efeclluată de noi a avut drept scop să �t.abilească cu exacti
tate dacă într-adevăr se poate vorbi de un singur ",orizont cultural", aşa
cum ţinea să precizeze C. Scorpan sau dacă nu putem vorbi de mai multe
nivele de locuire.
Sondajul nostru fiind dus pînă la adîncimea de 1 ,50 m., situatia stra
tigrafică se prezintă in felul următor :
I -0 m.-0,05 m. strat cenuşiu vegetal (grosime 5 cm.).
II -0,05-0,45, 0,50 m. strat de culoare brun-gălbui cu desprinderi
prizmatice (grosime de 40-45 cm.)
III -0,45-0,75, 0,90 m. strat de culoare brun roşcat (grosime de
25-35 cm.)
IV 0,90-1,20 m. strat găilbui nisipos, pigmentat cu concreţiuni fine
de calcar (grosime de 30--40 cm.)
IV -0,90-1,20 m. strat gălbui nisipos, pigmentat cu concreţiuni
fine de calcar (gr�ime 30-40 cm).
V
1 ,20-1,50 m. strat nisipios cu concreţiuni şi păpuşi de calcar.
-

Primul nivel de locuire are o grosime de .cea. 20 cm., în profil între
adîncimele 0,90-1 , 1 0 m. şi este marcat prin pămînt ars, cenuşă, oase,
aşchii din silex şi unelte tipice.
In acest nivel s-a descoperit şi o vatră de foc bogată in cenuşă, căr
buni şi oase arse. Pămîntul din jurul vetrei este ars pină la roşu.

Al doilea nivel de locuire are o grosime de 1 5-20 cm., in profil în
tre adîncimile 0,45-0, 70, 0,80 m., bogat în material litic, unelte tipice şi
o vatră de foc. Grosimea vetrei este de 0,05 m. Intre bu.căţile de cremene
(unelte, aşchii, etc.) se întîlnesc şi unelte trecute prin foc. Din acest nivel
de locuire s-au adunat şi foarte multe oase, în special dinţi de ren (?).
Vatra cuprinde în lungime o suprafaţă de aproximativ 1,5 m. Pe această
porţiune pămîntul este ars puternic pînă la roşu.

Al treilea nivel de locuire are o grosime de cea. 0,5-0, 1 0 m. şi în
cepe chiar din stratul vegetal.
Din pun.ct de vedere al densităţii materialului litic, cantitatea cea mai
mare se află în partea de est a secţiunii.
Materia primă din care au fost confecţionate uneltele paleolitice de
la Poiana Cireşului este variată. Predomină însă rocile locale : menilitul.
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Fig. 1.- Poiana Cireşului. Unelte gravetiene
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gres,ia siliaioasă', şistul negru de Audia. In procent mai redus se folo
seşte şi silexul cretacic de Prut.
Studierea materialului litic, precum .şi poziţia stratigra:fică,,, ne în
găduie să afirmăm că la Poiana Cireşului avem de a face .cu trei niveluri
de locuire aparţinînd culturii gravetiene orientale.
Inventarul Zitic

Nivelul I cuprinde
1 6 lame neretuşate ; 1 lamă denticulată ; 1 lamă parţial
retuşată1 cu retuşe fine plate.
10 burine. dintre .care 6 diedre sau de unghi pe spărtură
şi trei multiple.
6 gratoare pe lame (4) şi 2 pe aşchii cu partea activă
convexă.
1 robot nucleiform.
5 nuclee oarecum prizmatice, oarecum piramidale pe care
se observă negativele desprinderilor de lame şi microlitice
ş1 subţiri.
Nivelul II cuprinde
3 lame neretuşate
1 lamă cu retuşe fine plate
2 gratoare pe aşchii scurte
1 gratoar dublu microlitic
1 lamă trunchiată oblic şi retuşată
6 burine dintre care 4 diedre simple şi 2 multiple
4 nuclee) 1 din silex de Prut) atipice pe care se observă
negativele lamelor microlitice.
Nivelul III cuprinde
7 lame neretuşate
- 3 burine (1 diedru, 1 pe spărtură, 1 multiplu pe trunchiere
- 2 gratoare pe aşchii (1 masiv relativ înalt). .Ambele cu
partea activă convexă
1 fragment nucleu.
Deşi materialul litic de care dispunem este relativ sărac, avind în
vedere forma şi tehnica de cioplire, precum şi qimensiunile pieselor (pre
domină piesele microlitice şi mijlocii), putem spune că primul nivel poate
fi atribuit gravetianului mijlociu, nivelul II gravetianului superior şi ni
velul III gravetianului final.
Această încadrare concordă, din punct de vedere tipologie cît şi stra
tigrafic cu nivelurile de locuire graveti�ne descoperite în alte aşezări din
aceiaşi zonă. Ne referim la locurile gravetiene de pe terasele Bistriţei de
la Ceahlău, cum ar fi de pildă aşezarea Podiş-Ceahlău 2, Bistricioara,
Lutărie, a etc.
-

2. C. S. Nicolăescu-Plopşor, Alexandru Păunescu, Florea Mogoşanu, Le paleoli
thtque de Ceahlău, dans "Dacia", NS X, 1966, Extras, p. 25-3Q.
3. Idem, op. cit. p. 36.
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Ceea ce este important în această aşezare este că materia primăl din
<:are sînt lucrate uneltele, reprezintă rocile locale, silexul de Prut de ca
litate superioară, găsindu-se într-o proporţie cu totul r'edusă. Nu s-au
găsit decît puţine piese în ultimele 2 niveluri.
Se remarcă lipsa în materialul descoperit de noi, a lamelor .cu latura
ret;uşată abrupt şi a vîrfurilor fixe "La gravette".
Ca faună este prezent Renul în primele do�ă, niveluri.
II. Bică:jel, comuna Bicaz Chei
In luna august 1968 am efectuat în satul BioăJjel, în faţa casei locui
torului Gh. Munteanu, un mic sondaj, care a avut drept scop verificarea
informaţiilor date de Gavril Lungu în legtăruă cu descoperirea cu ani in
urniă a unor bucăţi de cremene.
Punctul unde am efectuat sondajul se află la cea. 100 m. de rîul Bi
căjel ; are o suprafaţă destul de redusă de cea. 50-60 m.p. şi este cunos
cut de localnici drept "Piciorul lui Munteanu".
Acest punct domină Valea Bicăjelului şi reprezintă! un rest din ve
chea terasă a Bicăjelului. La est acest punct este străjuit de muntele
Surduc, la vest de muntele Ghilcoş (Ucigaşul), la nord de Poiana, iar la
sud de muntele Ghilciminiş şi vîrful Piatra Făgeţelului. Studierea mate
rialului litic, precum şi poziţia sa strategrafică, ne permite să admitem
că la Bicăjel este vorba de un singur nivel de locuire ce aparţine culturii
Swideriene.
Inventarul litic al acestui nivel de locuire cuprinde
5 gratoare din care 2 pe aşchii largi convexe, menţin cor
texul ; 1 fragmentar pe aşchie ; 1 pe aşchie masivă cu re
tuşe semiabrupte şi abrupte pe lături ; 1 microlitic pe
aşchie cu partea activă convexă
1 burin de unghi pe spărtură
2 nuclee microlitice din care 1 atipic
- 22 lame parţial retuşate şi neretuşate din .care un fragment
lamă parţial retuşată, 1 lamă parţial retuşată cu retuşe
fine plate şi 22 lame neretuşate.
Sondajul efectuat în acest punct a dovedit că avem de a face cu un
singur strat de locuire gros de cea. 10 cm. situat în stratul gălbui de sub
orizontul vegetal la cea. 20-30 cm. adîncime de la suprafaţa solului.
Inventarul litic este destul de sărac şi constă din 2 lame retuşate, 20
lame neretuşate, cîteva gratoare pe aşchie cu partea activă convexă, 1
burin de unghi pe spărtură (formă atipică) şi cîteva nuclee microlit�ce.
Materia primă o formează în cea mai mare parte rocile ·lvcale iden
tice celor din .care au fost realizate piesele de la Bardos-Bicaz Chei şi
Poiana Cireşului. In afară de aceste roci se află şi silexul cenuşiu sticlos
de bună calitate, precum şi silexul de Prut.
Ca mărime, predomină piesele microlitice şi mijlocii.
Privit în ansamblu, inventarul litic de la Bicăjel se încadrează din
punct de vedere tipologie în C\lltura Swideriană deşi nu s-au găsit pînă
in prezent virfuri pedunculate, piese directoare ale acestei culturi. Cele-
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Bicăjel 1, 2, 3, 4, 6, 9 ; Bardos II, 5, 7, 8, 10. Unelte swideriene
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!alte forme, ne referim indeosebi la gratoare, sint identice prin forma lor
de cele descoperite la Bardos li şi Scaune-Ceahlău 5.
Este vorba deci de o aşezare apartinind culturii epipaleolitice timpurii
- Swiderianului.
III. Cercetări de suprafaţă
Concomitent cu săJpăturile arheologice efectuate de noi la Bardos I şi
Bicăjel am efectuat şi o serie de recunoaşteri in apropierea .celor 2 sta.,
ţiuni de pe raza comunei Bicaz-Chei, pe munte, în raza punctului denu
mit Curmătura Bardosului şi in apropiere de Lacul Roşu.
Cercetările noastre aveau să dea la iveală noi puncte de interes ar
heologic. Deoarece p'inăt in prezent nu s-au efectuat cercetări sistematice
in aceste puncte, prezentăm in continuare materialul rezultat de la supra
faţa solului.
1 . Bardos II

S-au descoperit cea. 1 2 lame neretuşate, o lamă retuşată, citeva gra
toare şi un burin.
Ca materie primă este prezentat şistul negru de Audia pe lîngă ro
cile locale şi silexul de Prut.
2. La Ciurdărie
in apropiere de grădina lui "Cioancă", s-au desc::>
perit 5 lame neretuşate de mărime mijlocie din şist negru de Audia.
3. In ,.Faţa Cupaşului" s-au descoperit 3 lame neretuşate din �'ist ne
gru de Audia şi 1 lamă din silex de bună calitate.
4. In ,.Dosul Cupaşului", cu totul întîmplător, s-au descoperit 4 lame
neretuşate sau cu fine retuşe de folosire.
5. Bicaz Chei. J,n punctul ,.Dealul Bisericii" s-au descoperit la suprafaţă
2 nuclee din silex, 1 gratoar pe aşchie cu partea activă convexă din silex de
Prut şi citeva lame neretusate.
-

IV. Curteni comuna Olteneşti,

judeţul

Vaslu.i

In toamna tirzie a anului 1 968 am efectuat in faţa casei lui Mihai Cisu
din localitate un sondaj destul de redus ca proporţii deoarece zona care
permite continuarea săpăturilor este acoperită de construcţii 6•
Punctul unde am efectuat noi săpătura, fusese cunoscut din 1 952 de
către Gh. Melinte, directorul Muzeului din Huşi, 7 care reuşise la vremea

4. Maria Bitiri şi V. Căpitanu, O nouă aşezaTe swideriană în Carpaţii Orientaltl in
SCIV, tomul 18, 1967 p. 63-7'} ; V. Căpitanu, Descoperiri paleolitice in bazinul Bis
t1'iţei, in Carpica, 1968, p. 13-16.
Swiderien en Roumlanie, dans
5. C. S. Nicolăescu-Plopşor, S>u1' la p1'esence du
.,Dacia", N.S., Il, 1958, pg. 5-35 ; C. S. Nicolăescu-Plopşor, Date noi cu privi.f"e la cu
noaştnea Inceputului şi sftTşitulut paleoltticului in Rom4nta, In SCIV, XV, 1964, 3,
Le
p. 307-320 ;
C. S. Nicolăescu-Plopşor, Alexandru Păunescu, Florea Mogoşan,
paMolttique de Ceahlău, dans ,.Dacia", N. S. X. 1 966, Extras p. 30-36; 102-113.
6. Sondajul de la Curtenl, judetul Vaslui a fost efectuat cu fondurile Muzeului
de Istorie al Moldovei. Aducem pe această cale sincere multumiri tov. Buzdugan

C., şeful sectiei de istorie pentru participarea la săpături şi pentru sprijinul acordat
in realizarea cercetărilor.
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aceea să salveze o parte din m3terialul litic descoperit de Mihai ctsu care
făcuse săpături pentru amenajarea unui beci abandonat ulterior din cauza
torenţilor ce se foramu în urma ploilor. Sondajul efectuat de noi, la care
se adaugă şi colecţia muzeului oră�.e!1esc Ruşi formată din 21 piese pro
venite din cercew1rlle tov. Gh. Melinte ne-au dat posibilitatea să înca
drăm ace3stă descoperire în paleolit�cul superior - cultura gravetiană.

Fig.

3.

-

Curteni-Vaslui. Aşchii gravetiene

Din punct de vedere stratigrafic aşezarea de la Curteni se prezintă

astfel

1 O
0,25 strat negru vegetal
II 0,25-0,45 strat negru cenuşiu
-

7. Ţinem să mulţumim şi pe această cale tov. Melinte Gh., directorul Muzeului

din Huşi care ne-a pus la dispoziţie materiaLul' litic descoperit la Curteni şi pentru
faptul că a participat la săpături.
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III 0,45....:-.0,55 strat galben, nivel cu unelte
IV 0,55-1,10 st)rat roşcat cu desprinderi pri'zmatice
V 1.10-1,75 strat galben nisipos sfărămicios, la bază .concretiuni
calcaroase.
In concluzie, la Curteni este vorba de un singur strat de loauire în
care s-au aflat cîteva piese de silex alb-albăstrui de Prut. Se disting în
deosebi larn.ele şi aşchiile lamelare neretuşate macrolitice.
Prin poziţia stratigrafică, piesele s -au găsit în stratul gălbui de sub
negru vegetal şi aparţin probabil gravetianului 8•
Prin prezentarea materialului litic în ordine cronologică pe staţiuni,
rezultat atît din sondaje cît şi din cer,cetările de suprafaţă� în cele două ju
deţe, nu avem pretenţia că am epuizat problema cunoaşterii paleoliticului
în cele două zone bine definite în spaţiu şi în timp. Menţionăm doar că
prin descoperirea paleoliticului superior la Curteni aria de răspîndire a
paleoliticului a coborît mult către sudul Moldovei şi aceasta ne îndreptă
ţeşte să extindem cercetările către vărsarea Prutului şi in zona delu
roasă deoarece există posibilitatea descoperirii de noi staţiuni.
Paleoliticul de la Curteni nu poat� fi un caz izolat şi aceasta o
demonstrează noile descoperiri din judeţul Galaţi, făcute recent de M.
Brudiu, la Bereş.ti, Cavadineşti, Măluşteni şi Bătneasa. 9
Cît priveşte existenţa aşezărilor situate în zona masivelor Ceahlău şi
Hăghinaş la Scaune, Bardos şi Bicăjel aparţinînd epipaleoliticului la o al
titudine ce variază între 1100-1328 m., precum şi a descoperirilor de su
prafaţă menţionate în prezentul articol, considerăm că în stadiul actual
al .cercetărilor aceste descoperiri nu mai pot fi luate drept simple enclave,
aparţinînd unor populaţii de vînători veniţi dir. regiunea nord-nord-est
europeană. Din această cauză noi trebuie să extindem în prezent cerce
tările arheologice pennru aşezările de �nălţime pentru a putea întregi aşa
cum ţinea să precizeze C .S. Nicolăescu-Plopşor "imaginea locuirii ome
neşti pe vechile goluri alpine epiglaciare".
DECOUVERTES PALEOLITHIQUES DES DISTRICTS
DE NEAMŢ ET DE VASLUI

L'auteur presente les decouvertes recentes effectuees dans les districts de Neamţ
et de Vaslui.
1 . Poiana Cireşului, pres de P. Neamt.
On a effectue on sondage archeologique dans l'automne de 1968, on a decou
vert un grand nombre d'outils lithiques.
Du point de vue typologique les pieces decouvertP.s representent eclats, grattoirs,
pointes .,La Gravette", burins, nucleus.
8. Al. Păunescu, Gh. M. Vasiliu: Noi descoperiri palecXfttce în regiunea Suceava,
in Revista Muzeelor, 4, an. IV-1967, p. 364-366; Al. Păunescu. O nouă aşezare gr:
vetian-orientală in nordul Moldovei, in SCIV, tomul 19, 1968, p. 31-39.
9. Informatii M. Brudiu. căruia ii multumim şi pe aceastA cale.
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On rencontre encore des pieces d'une double utilisation; grattoir-nucleus, buri;l
grattoir. L'etudee du materiei lithique de meme que la position stratigraphique, nous
permet d'affirmer qu' a Poiana Cireşului il y a trois niveaux d'habitation apparte
nant a la culiure gravettienne orientale.
Cette determination est en aecord du point de vue typolgique et stratigraphi
que avec les niveaux d'habitats gravettiene de la Vallee de Bistriţa ; Bistricioara
Lutărie, Podiş-Ceahlău, Lespezi-Bacău, Dealul Viei Buda.
2. Bicăjel commune de Bicaz Chei.
Les fouilles effectuees ici, ont demontre qu'il s'agit d'un seul niveau d'habitat
sous l'horizan vegetal a 20-30 cm. de profondeur. L'inventaire lithique est compose
d'eclats, de lames, de grattoirs, de burins et de nucleus microllthiques. Du point de
vue morpholgique l'inventaire lithique de Bicăjel appartient a la culture swide
rienne.
3. En meme temps que les decouvertes de Bardos 1 et BicAjel.
On a effectue une suite de recherches superficielle sur le territoire de Bicaz
Chei, sur la montagne et anterieur de Lacul Ruşu, ou on a decouvert de nouveaux
etablissements paleolithiques a Bardos II, Ciurdărie, Faţa Cupaşului, Dosul Cupaşu
lui et Dealul Bisericii.
Ces etablissements appartiennent a l'epipaleolithique et seu1ement le dernier
etablissement appartient du paleolithique superior.
4. Curteni (cummune d'Olteneşti). departement de Vaslui.
Ici on a effectue un sondage qui a permis la decouverte d'un seul niveau d'ha
bitation formee de pieces de silex du Pruth. On d.istlngue partlcullerement des la
melles et des eclats Iamellairs macrdlithiques. Du point de vue stratigraphique l'etaa
bllsement de Curteni appartient probablement au gravettien .

LtGENDE DES FIGURES
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.

-

Bicăjel et Bardos Il, Outils swideriens.
Poiana Cireşului. Outils gravettiens.
Curteni-Vaslui. tclats gravettiens.
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CONCEPTUL FOLTEŞTI II ŞI PROBLEMA
INCEPUTURILOR EPOCII BRONZULUI
IN MOLDOVA
PETRE ROMAN

După introducerea, 1 apoi acceptarea 2 noţiunii de Folteşti II ca "o
etapă cu totul nouă, cu care începe în linii mari epoca bronzului" 3 în Mol
dova, au urmat "observaţii" şi "preci2lălri" asupra priorităţii folosirii sau
paternităţii diferiţilor termeni care circulă în literatura de specialitate. �
E drept că, in 1960, D. Berciu introducea in literatţura de specialitale
termenul de "Horodiştea - Folteşti II (respectiv Stpicani II)" (sic) sau
"Folteşti II - Stolcani II" "care acoperă perioada propriu-zisă de tran
ziţie către epoca bronzului". 5 Acelaşi sens îl da, aceleiaşi noţiuni, şi puţin
mai tirziu, "imbogăţind", totodată, vocabularul arheologic cu t�rmenii de
"Horodiştea - Folbeşti sau Folteşti 1", Folteşti III "care intră în epoca
bronzului" şi "Protoglina 111-Schneckenberg"... "care în ,Dobrogea îşi
găseşte corespondentul în faza Cernavoda Il". 6 ln nici unul din cazuri nu
se făcea însă o referire mai precisă la conţinutul culturii materiale a
fiecărei noţiuni In parte.
Dacă ar fi să respectăm faptele aşa cum sint ele consemnate in scris,
Gh. Bichir este îndreptăţit� să revendice atribuirea "culturii Folteşti II"
epocii bronzului, cu atit mai mult cu cît indică şi elemente de sincroni
zare - greu de contestat uneori -cu Schneckenberg A şi B. 7 Am fi ne
drepţi în acelaşi timp dacă nu am sublinia aportul deosebit al Marilenei
Florescu in incercarea de încetăţenire, în epoca timpurie a bronzului, a
1 . D. Berciu, in Istoria României; voi. I, p. 77-78 ; idem, Contribuţii la problemele
neoliticUlui în România în lumina noilor cercetări, p. 139-140.
2. Gh. Bichir Beitrag zur Kenntnis dar frilhen Bronzezeit im sildostlichen Transil
vanien und in de'r Mo:dau, in Dacia, N.S., VI. 1963, p. 111 ; Marilena Florescu,
Contribuţii la problema inceputurilor epocii bronzu·lui fn Mqldova, in Arheologia
Moldovei, II-III, p. 105 şi urm. ; D. Popescu, Asupra inceputuri!or epocii bronzului
in România (parle3 III-a), in SCIV, 16, 1965, p. 4. '177.
3. Vezi Marilena Florescu, Unele observaţii asupra evoluţiei bronzului ti1TIIpuriu
in Moldova, in SCIV, 16, 1965 4, p. 651-652.
4. Ibidem, passim şi in special nota 5 ; D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la
Dunăre . Bu cu reşti, 1 966, p. 165, nota 1. In toamna anului 1958. D. Berciu a predai,
,

intr-adevăr, pentru tipArire, capitolul : Cultura Sălcuţa ; alte capitole au urmat
pinA in vara anului 1 960.
5. D. Berciu, in Istoria României, I, p. 77 şi 78.
6. I dem Contribuţii..., p. 139-140.
7. Gh. Bichir, op. cit., p. 1 1 2 şi unn.
,

2

-

Carpica
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noţiunii de "cultură Folteşti II". Nu putem să nu apreciem şi probitatea
colegei noastre de la Iaşi care ne reaminteşte, pe bună dreptate, că pro
blema culturii Folteşti II a fost ridicată! "pentru prima dată" de d-sa în
1961, .că noţiunea de Folteşti III nu ne aparţine nouă, ci prof. D. Be:n::iu
şi că nu am luat atitudine faţă de problemele ridicatje de Gh. Bichir şi d-sa
faţă de noţiunea Folteşti II. 8
Reamintim însă, .colegei noastre de la Iaşi, lucruri de fel necunoscute
d-sale
-Articolul nostru asupra perioadei de tranziţie a apărut la incepu
tul anului 1965, 9 dar fusese predat, pentru tipărire, in 1959. In prima sa
formă, M. Florescu 1-a consultat in 1961, inainte de a-şi prezenta comu
nicarea la sesiunea Institutului de arheologie.
-Acest articol avea la bază un studiu mai vechi (martie 1958). 10
-Atit primul cit şi al doilea studiu -ultimul văL?:ind, sub formă prescurtată, lumina tiparului -au fost cunoscute, discutate şi comentate, ani
in şir, de toţi cei care, 'într-un fel sau altul, s-au ocupat de perioada de
tranziţie. Manuscrisele - publice, fără a fi publicate 11 -au prea multe
însemnări marginale ale celor care le-au consultat, deseori cu specifica
rea datei şi semnăJtură -pentru a putea fi taxate .,mai recente".
In articolul din 1958 caracterizam stadiul cerc�Lării arheologice a pe
rioadei de tranziţie astfel : "materialul aparţinînd acestei perioade de
tranziţie s-a luat in general, global, căutîndu-se mai tot timpul analogii în
est şi în �.pecial în cultlllra Gorodsk-Usatovo" 12 Astfel, incercarea de
segmentare, de periodizare şi grupare a acestor materiale devenea un leit
motiv al lucrării noastre. Pe această linie, scriam : "dacă rămîne pe mai
departe denumirea de etapa D sau IV, ea nu trebuie să se refere decît la
nivelul Gorodsk-Usatovo şi atunci ar fi mai normal termenul de Horo
diştea-Folteşti I pentru Moldova şi chiar pentru regiunile Munteniei şi
Dobrogei în care astfel de fenomen se manifestă". 13 Şi mai departje : "pen
tru nivelul imediat următor acestuia"... "denumirea cea mai potrivită ar
fi"
"Folteşti II-Stoicani II (Horodiştea ne mai .cuprinzind şi elemente
mai recente" 14
8. Cf., în special, M. Florescu, Unele observaţii... notele 3, 5, 14.
9. P. Roman, Despre uneLe aspecte ale perioadei de trecere de la epoca neolitică
Za epoca bronzu.:ui in regiunile extracarpatice ale R.P.R., in Revista Muzeelor, I .

1964,
10.
11.
12.

4 , p . 314-325.
P. Roman, Grupul inmormintărilor .,cu ocru" pe teritoriul R.P.R. (ms.).
Socotim suficient a consemna că nu din dorinta noastră s-a întîmplat aşa.
P. Roman, Grupul mmormintăriZor cu ocru... . ms., p. 9.
13. Ibidem, p. 82.
14. Ibidem.
15. La concluzii identice a ajuns şi V Leahu (cf. Săpătu1'ile arheologice de la
Căţo!u Nou, in Cercetări arheologice in Bucureşti, vo l. II, 1 965, p. 22-23 şi n. 1).
Confirmarea punctului nostru de vedere, plecindu- se de la o altă bază de cer
cetare, ar fi avut dqrul să ne bucure dacă rolegul V. Leahu ar fi ajuns la acele con
cluzii într-adevăr , .independent". Se intîmplă însă că d-sa cunoştea în amănuntime
punctul nostru de vedere, oral şi scris. atit inainte de descpoerirea de la Cătelu
Nou cit şi in timpul redactării raportului de săpături. Este de subliniat că mate
rialele de la Cătelu Nou nu-şi găsesc analogii in asezarea Folteşti II de la Cerna
voda ci in aşezările din Moldova care conţin resturi de locuire ulterioare pe care
noi le numim Folteşti III.
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Acestui orizont i-am atribuit şi aşezarea de la Cernavoda, sectorul B. 15
ln al doilea manuscris, tipărit rezumtiv în 1964, 16 resturile Folteşti II din
Muntenia şi Dobrogea erau, pentru noi, expresia unei deplasări de popu
laţie dinspre Moldova spre sud şi constituiau, în geneza culturii Glina III,
drept "etapa sa iniţială, un fel de protoglina". 17. Un ultim orizont crono
logic şi cultural "ar putea fi numit Folteşti III ( Schneckenberg A final)
după care urmează, probabil imediat, cultura Monteoru". 18
Siliţi fiind, de "precizări" care se dovedesc cel puţin inoportune, să
revendicăm o terminologie intrată în literatura de specialitate sub alte
semnături, consemnăm totodatăt confuzia provocată de sensul pe care-I dau
acestor noţiuni cei care le-au folosit cu diferite prilejuri.
D. Berciu atribuie conceptului Folteşti II tot ceea ce urmează orizon
t]ului Horodiştea-Folteşti (Gorodsk-Usatovo) cu ceramică pictată şi şnu
rată. Acest orizont s-ar documenta într-un nivel mijlociu al aşezării de la
Folteşti care ar fi urmat "probabil" de "încă unul şi mai recent, care ră
mîne a fi identificat mai bine în viitor". Aceasta, după ce descoperirile din
nivelul superior erau atribuite orizontului Folteşti II. Cultural, se atribuie
"culturii Folteşti II" torţile cu secţiunea ovală şi reliefuri crestate la bază.
Vasul askos de la Folteşti ar documenta, după D. Berciu, "un moment ti
pologico-cronologic anterior, în orice caz, vasului-askos din cultura Schnec
kenberg". Cît priveşte orizontul "tîrziu Folteşti II - poate chiar un nou
vrizont, Folteşti III", acestuia i se atribuie fragmentele ceramice ornamen
tate cu reliefuri paralele şi crestate de la Hăbăşeşti. 19
Referindu-se direct la descoperiri, mai vechi sau mai noi, de la Bog
dăneşti, Folteşti, Stoicani, Mîndrişoca, Uricani, Hangu, Dolheştii Mari şi
la mormintele de la Stoicani, Gîrceni, Holboca, Valea Lupului, M. Florescu
ilustrează "cultura Folt]eşti II" în special prin descoperirile de la Bngdă
neşti unde s-au găsit patru semibordeie care ar fi anterioare culturii Mon
teoru, faza 1 C3, deşi, in text, ni se prezintă o situaţie stratigrafkă neclară,
ca să nu spunem inversă : "resturile de locuire mai vechi pe care le-am
menţionat mai sus (Folteşti II, P. R.) se găsesc într-un sol de culoare
brună-gălbuie, care urmează direct solului cenuşiu cu resturi Monteoru 1 C3
{sublinierea noastră, P. R.). In acest din urmă strat s-au găsit patru semi
bordeie"... 20
Principala deficienţă a noţiunii de Folteşti II -cultură a epocii bron2ului şi rezultat al unui "salt calitativ", deşi noi nu prea pricepem ce este
"salt" în cazul de faţă, - constă în "revizuirea sumară" 21 a resturilor ar
heologice. Această "revizuire sumară" se traduce astfel : M. Florescu n-a
-cunoscut direct materialele de la Horodiştea, Izvoare şi Hăbă1şeşti ; nu a
-cunoscut în nici un !!el materialele Folteşti II din Muntenia şi Dobrogea ;
nu a cercetat, deşi ii stătea la îndemînă fiind depozitat la Iaşi, decît circa
'2-3°/n din ma�erialul provenit din săpăturile de la Folteşti. In aceste
-condiţii era inevitabil ca asemănările aparente să ducă la greşala - fun
damentală, după părerea noastră - de a pune semnul egalităţii între
16.

V. nota. 9.
17. P. Romari, Despre unele alrJ)ecte.. , ms., p. 19.
18. P. Roman, Grupul inmormtntă1i!OT cu ocru. ., p, 87.
1 9. Pentru toate aceste date, cf. D. Berciu, Contribuţii.. . , p. 139-142
20. MarileDa Florescu, Contribuţii , p, 1011.
.

.

...
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fragmentele ceramice descoperite la Bogdălneşti şi cele din restul aşeză
rilor la care se face trimitere. ln fapt, materialul de la Bogdăneşti este
prea redus numeric, neconcludent şi, pentru el, găsim cu greu similitu
dini în aşezările de la Folteşti, Stoicani, Hăbăseşti, Izvoare, Dolheşti,
Uricani etc. Noi am studiat acest material, depozitat la laşi şi Bacău şi,
pentru cele cîteva zeci de fragmente ceramice, nu lipsesc similitudinile
într-o categorie ceramică, larg răspîndită, in cultura Monteoru. ln nici
una din aşezările .caracteristice complexului Folteşti nu vom întîlni, spre
exemplu borcanele cu marginea arcuită şi lăţită spre exterior - formă
dominantă la Bogdăneşti şi în oricare aşezare monteoreană. Vasele cu gît
înalt, cilindric sau conic, corp bombat şi torţi în bandă (nu tubulare !),
însoţitoare a oricărei locuiri Folteşti, nu apar la Bogdăneşti. Nu întîlnim
la Bogdăneşti nici cănile askoidale, străchinile sau castroanele cu profil
ar.cuit sau vasele "sac" (de tip Folteşti, nu Monteoru !).
ln concluzie, noi privim cu cea mai mare prudenţă materialele de la
Bogdăllleşti - prin care M. Florescu a ilustrat, generalizînd, o nouă cul
tură - şi nu le atribuim timpului afectat de locuirile de la Folteşti.
ln studiul publicat în Revista Muzeelor am caracterizat tipologie, dar
bizuindu-ne pe studierea atentă a materialelor din Moldova şi a ac�
lora din Muntenia şi Dobrogea unde apar complexe închise) cele trei no
ţiuni Folteşti (1-111) astfel : a). Folteşti 1 - (căruia îi corespunde cel pu
ţin parţial şi aşezarea de la Horodiştea) - conţine in special ceramicA
şnurată şi pictjatăl; b). Folteşti II - fără ceramică pictată, cu excepţio
nal de rare reminiscenţe ale şnurului şi cu apariţii la fel de excepţional
de rare ale brîului în relief - se caracterizează în special prin ceramică
ornamentată prin impresiuni, executate cu un bă�, de diferite forme ;
Folteşti III - ceramică ornamentată în special cu brîuri în relief. Intr-un
studiu asupra perioadei de tranziţie la Dunărea de Jos, 22 întocmit îm
preună cu Sebastian Morintz, am dat şi o ilustrare bogată aspectului mun
tean şi dobrogean al etapei Folteşti II (= Cernavoda Il). ln cele trei no
ţiuni Folteşti (1-111) noi nu vedem culturi deosebite ci etape evolutive
ale aceluiaşi .complex cultural, strîns legate genetic, unde nu este loc pen
tru salturi calitative spectaculoase.
Poziţia cronologică, în raport cu celelalte culturi, este de asemenea
o problemă esenţială. ln aria ocupată de complexul Folteşti (incluzînd şi
aspectul central şi nord-moldovenesc) este evidentă posterioritatea faţă
de culturile Cucuteni, Cemavoda 1, Gumelniţa. ln Dobrogea de sud şi .cen
trală, Muntenia de sud-est, etapa Folteşti II (= Cernavoda Il) este ante
rioară culturii Cemavoda III, aci nefiind documentată etapa Folteşti III.
ln intervalul de timp Folteşti 1-11 s-au stabilit strînse contacte cu lumea
sudică care au avut drept efect crearea, la sud de Balcani, a complexu
lui Ezero-Mihalic la care s-au adăugat elemente de tip Troia şi răspîndi
rea unor elemente sudice (formele askoidale, de exemplu) in zonele nord
dunărene.
21. Prin

această

expresie, M .Florescu ne spune, deschis, şi cum a lucrat (cf.

Unele observaţii..., p.

653).

22. C:t Sebastian Morintz şi P. Roman, tn Dacia, N.S., XII, 1968, p. 116-118 şi
fig. 46-54.
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In Muntenia centrală întîlnim atît etapa Folteşti II .cît şi orizontul
Folteştji III, documentat la Căţelu Nou. 23 Ambele sînt, aici, anterioare
culturii Glina III şi constituie o componentă importantă pentru această
cultură. Termenul de Protoglina, folosit în manuscrise de către noi şi in
trodus în literatură de D. Berciu, este impropriu deoarece Glina III este
totuşi o sinteză a mai multor componente. AsemăJnările, evidente intre
unele elemente de cultură Folteşti şi Glina III-Schneckenberg, au, aşa
dar, o explicaţie genetică şi nu trebuie să ne ducă, în mod necesar, în toate
cazurile, la paralelisme cronologice. Găurile-butoni, elemente atît de tipice
Glina III, nu�o.şi au antecedente în Folteşti oricît ne-am referi la cele des
coperite la Folteşti (astupate) şi care pot aparţine nivelului I de acolo.
Formele askoidale de la Folteşti, reintîlnite şi în Cîmpia Munteană în
complexe Cernavoda II ( = Folteşti Il), pot avea şi o poziţie cronologică
anterioară Glinei III. Analogiile cu vasul de la Odweg 24 nu schimbă lu
crurile deoarece forma poate aparţine şi unui orizont preschneckenberg
(Coţofeni de exemplu) ; ea poate, totodată, să aibă o evoluţie mai înde
lungată!.
In Muntenia nord-estică este documentat deocamdată numai orizon
tul Folteşti II şi el nu poate fi decît anterior cluturii Monteoru.
In Moldova, etapa Folteşti III - cu ceramică ornamentată cu brîuri
in relief -.îşi găseşte bune analogii în culturile Cernavoda III şi Coţo
feni. In această provincie există temeiuri logice care ne permit să vorbim
de o evoluţie mai îndelungată a etapei Folteşti III paralelă în timp cu
Schneckenberg A. Elementele aduse in discuţie de Gh. Bichir 25 - pu
ţine dar neîndoielnice - sînt semnificative.
Simplul fapt al prelungirii evoluţiei unei culturi a perioadei de tran·
ziţie şi într-o vreme care - prin cultura Glina III - Schneckenberg se socoate a marca începutul epocii bronzului nu este suficientă pentru
a declara că ne aflăm în faţa unui salt cantita11\v. Va trebui probabil revi
zuită! şi concepţia privitoare la incadrarea culturii Glina III - Schnec
kenberg în epoca bronzului, 26 deoarece cu greu se va putea susţine o ase
menea încadrare singulară în timp ce se refuză - din motive întemeiate
- acelaşi lucru pentru culturi evident sincrone acesteia : în primul rînd
culturii Coţofeni.
Dacă bronzul nu poate fi (prin absenţă) criteriul despărţitor între o
epocă şi alta este, credem, mai nimerit să marcăm, cultural, începutul
epocii bronzului cu acele culturi a căror evoluţie se continuă în bronzul
clasic (nu cu acela care mor la începutul acestei epoci) şi care şi cunosc,
la un mom�nt dat, metalurgia bronzului: Monteoru, Tei, Verbicioara, Pe
riam-Pecica, Otomani, Wietemberg, Costişa. In acest sens, mai importantă
ni se pare precizarea celor mai timpurii etape din evoluţia culturilor mai
sus menţionate.
23. V. nota 1 5.
24. A. Prox, Die Schneckenborgkultur, pl. XXIII/4 a-b ; Gh. Bichir, op .cit., P105, 1 1 2.
25. Gh. Bichir, op. cit.
26. Vezi, in acest s::!ns, şi K. Horejt, Die Kupferzei� in Transsilvanien, in
Apulum, VII, 1968, p. 1 1 3.
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DER KONZEPT FOLTEŞTI Il EINE FROHBRONZEZEITLICHE KULTUR DER
MOLDAU?
Zusammenfassung

Der Verfasser analysiert die Begriffe von Folteşti I-III und bestreitet die bi
sherige Behauptung, wonach die sogenannte Folteşti II eine Kultur der Bronzezeit
darstellt.
Im allgemeinen ist die Rede von einem Kulturkomplex, der eine lange Ent
wicklungszeit kennt. Diese Entwicklungszeit ist in drei Stufen eingeteilt Folteşti
I (mit bemalter und schnurverzierter Keramik). Folteşti II (mit spezifischen Orna
(in welchem die Re
menten, ohn e Schnur u nd Reliefglirtelkeramik), Folteşti III
liefglirtelkeramik eine grosse Verbreitung kennt).
Die drei Stufen gehtiren zur Obergangsperiode zur Bronzezeit. Die Periode Fol
t cşti II und der Beginn von Folteşti III bestanden in chronologischer Folge vor
Glina III.
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AŞEZAREA DIN EPOCA BRONZULUI
DE LA PODUL MORII - BARBOASA
VIOREL CAPIT ANT 1

SI MARILENA FLORESCU

Prin cercetă:rile de suprafaţă efectuate în bazinul Berheciului şi a
afluenţilor săi, s-au descoperit aşezări din epoca bronzului aparţinînd în
deosebi culturii Monteoru. 1 Dar, în afară de identificarea staţiunilor me
rită să subliniem şi faptul că prin aceste periegheze s-au putut face şi
unele precizări asupra tipurilor de aşezare Monteoru. Astfel, s-a consta
tat că alături de staţiunile situate pe promontorii înalte desprinse prin
eroziune din terasele superioare ale rîurilor, .cu aspect de "Cetăţuie", pur
tătorii culturii Monteoru au folosit în aceeaşi măsură, terasele inferioare
cu platouri largi, pante line şi făii'ă nici o amenajare specială pentru
apărare.

Intrucit cercetările s-au concentrat mai ales asupra aşezărilor de tip
"Cetăţuie", 2 s-a căutat (;a prin sondajele efectuat1e în zona estică a po
dişului Bîrladului, să se pună accentul pe cea de a doua .categorie de a�e
zări. In acest sens, amintim că între anii 1961-1967, au fost cercetate 4
staţiuni Monteoru, situate din punct de vedere topografic, pe platourile
şi pantele line ale teraselor inferioare. 3 Dintre aceste obiective face
parte şi aşezarea de la Podul Morii-Bărboasa.
Amintim aici, că pentru cunoaşterea culturii Monteoru, descoperi
rile de la Bă1rboasa au o deosebi tă importanţă, Astfel, pe o rază de circa 1
km .. au fost identificate trei staţiuni din epoca bronzului, după cum ur1. Marilena Florescu şi Viorel Căpitanu, Cercetări arheologice în judeţul Bacău
(partea 1-a), AM, VI. p. 217-277.
2. In ceea ce priveşte tipurile de aşezare specifice culturii Monteoru din Moldova,
s-a constatat că imensa lor majoritate se concentrează pe ,,Cetăţui " desprinse prin
eroziune din terasele superioare, cu pante abrupte şi platouri largi (vezi Maril.�na
Florescu, Contribuţii la cunoaşterea etapelor timpurii ale culturii Monteoru în Mol
dova, AM, IV, p. 39-43). De asemenea, in zona de sud-est a Moldovei, s-au semnalat
şi aşezările complexe constind dintr-o ,.acropole" (cetăţuie) cu o suprafaţă locui
bilă redusă, fortificată natural şi întărită şi cu un şanţ de apărare, in jurul căreia
gavitează 2-3 aşezări situate pe terase deschise dar cu pante lnclinate.
3. Ne referim la staţiunile de la Gura-Ghionoaiei (vezi in prezentul volum, Năs
tăşeni-Parincea, Bărboasa, Dealul Bărboasei şi aşezarea de care ne ocupăm aici.
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mează : pe "Cetăţuia" denumită "Dealul Perjului, se găsesc masive resturi
.de locuire aparţinînd •faz�i Monteorul I c3 ; iar la cea. 500 m est de satul
Bărboasa, pe coama lină a "Dealului Bărboasei" (reprezentînd terasa in
ferioară a pirîului Berheci), a fost descoperită o altii� aşezare Monteoru 1
c2 4. însfîrşit, la cea. 600 m sud de aceasta, pe locul denumit .,Podul
Morii, situat de asemenea pe terasa inferioară a Berheciului s-au identi-
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Bărboasa. Podul Morii. Planul general al săpăturil;:n-. Se. 1/pOO.

4. Cercetările au fost efectuate de M. Florescu şi V. CApitanu intre anii 1961-1964.
·tn anul 1 967 în zona unde sînt cele mai bogate resturi de locuire hallstattiene a
,efectuat un sondaj C. Buzdugan.
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ficat urmele unei alte aşezări din faza Monteoru lc2. Sondajele efectuate
între anii 1961-1964, s-au concentrat în deosebi asupra staţiunilor Mon
teoru de pe Dealul Bărboasei şi Podul-Morii.
Resturile de locuire aparţinînd aşezării de la Podul-Morii, sînt ma
sate mai ales pe panta lină de nord-vest a terasei. Nu este însă exclus ca
întreaga sup!l"afaţă a platoului şi a pantelor line să fi fost locuită la fel
de intens, dar datorită1 arăturilor adînci, solul cu resturi arheologice a fost
răscolit şi în cea mai mare parte distrus. Din acest motiv, cercetările s-au
limitat la zona de nord-vest a pantei, unde s-a constatat că stratul arheo
logic este mai puţin deranjat (fig. 1).
•

•
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Fig. 3.
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Săpăturile au însuma� o suprafaţă de 139,50 m2, Sla=39,50 m ;
Slb=50 m ; Slla=40 m ; Sllb = 30 m) (fig. 1). Din punct de vedere stra
tigrafic, s-au constatat următoarele solul arat cu o grosime de 0,400,60 m. cuprinde atît humus-ul cît şi partea superioară a depunerii brun�
negricioase cu resturi arheologice. Sub solul arat, s-a observat că depu
nerea arheologică continuă, avînd doar o grosime de 0,10 m. Fragmentele
ceramice descoperite în acest strat nederanjat, atestă prin caracteristicile
lor, o etapă tîrzie a fazei Monteoru 1 c2, car� face trecerea la următoarea
fază I e l . Solul brun negricios acoperă la rîndul său, o depunere bruncafenie, a .cărei grosime nu depăşeşte 0,20-0,25 m, din care provin res
turi de locuire ş.i fragmente ceramice specifice fazei Monteoru I c2,
etapa 1-a. Stratului brun-cafeniu îi urmează apoi depunerile brun-gălbuie
şi galben cu concreţiuni calcaroase, fără resturi arheologice (fig. 2 ; 3).
Atragem atenţia în mod deosebit asupra faptului că observaţiile stra
tigrafice nu au putut fi urmărit� pe întreaga suprafaţă cercetată de noi,
deoare.ce prin arăturile adînci a fost răscolităi total depunerea nivelului
superior şi în unele cazuri chiar si aceea aparţinînd etapei 1-a a fazei
Monteoru 1 c2.
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Cantitativ, materialul arheologic descoperit la Podul-Morii este nu
meros, dar importanţa acestui sondaj, constă1 în determinarea a două nivele
de locuire Monteoru 1 C2 corespunzătoare a două etape din evoluţia ac':!
stei faze. 5
In nivelul inferior au fosti identificate două colibe şi trei gropi cu
resturi menajere.

'Locuinţa nr. 1 . Este de formă patrulateră şi cu o suprafaţă de 1 8,50
m. ; pereţii au fost construiţi din pămînt galben ms1pos amestecat cu
pleavă, aplicat pe un schelet de nuiele groase dispuse vertical. In unele
cazuri pe faţa interioară se observăJ o lutuire mai îngrijită şi o încercare
de lustruire. Podeaua locuinţei a fost amenajată printr-o uşoară adîncire
în solul brun-gălbui şi apoi printr-o lutuire cu pămînt galben nisipos.
Resturile de la vatră nu ni s-au păstrat. Menţionăm, de asemenea, că bu
căţile din pereţi au fost împrăştiate pe o suprafaţă mai mare (forma şi
dimensiunile fiind stabilite cu aproximaţie în funcţie de zona în care
chirpicii erau aglomeraţi masiv). In afara locuinţei au fost identificate
resturile unei vetre prevăzută! cu gardină din piatră şi cu lipiturile refă
cute de două ori. In imediata sa apropiere se afla o mică groapă cu res
turi menajere (de formă ovală, cu diametrele de 0,60 mX0,70 m) şi cu
profilul în formă de pungă ; adîncimea nedepăşind 0,95 m de la supra
faţa actuală a solului. Pămîntul de umplutură brun-cafeniu, conţinea nu
meroase fragmente ceramice, oase de animale, scoici şi melci (fig. 2).

Locuinţa nr. 2. Situată în zona unde panta se accentuează uşor, res
turile de la pereţi şi podea au fost în cea mai mare parte răvăşite şi îm
prăştiate ; din acest motiv nu s-a putut preciza forma şi
dimensiunile
exacte. Cu toate acestea pe o mică porţiune s-a păstrat cîteva resturi din
podeaua constituită din lutuiri succesive .cu pămînt galben nisipos, precum
şi fragmente din lipiturile vetrei. Nu putem trece cu vederea faptul că
s-a putut observa că în dreptul vetrei podina a fost întreruptă, iar lipitu
rile erau aşezate direct pe sol după ce în prealabil se aşternuse un strat
gros de prundiş pentru a o înălţa deasupra podinei din lut. Bucă�ile de la
pereţi (foarte sfărimate de altfel) au fost împrăştiate de arătură pînă la
piciorul pantei. (fig. 3).

Gropile nr. 2 şi nr. 3. Sînt situate in imediata apropiere a locuinţei
nr. 2, de formă ovală şi a căror adîncime nu depăşeşte O, 70 m (gr. nr. 2)
şi 0,85 m (gr. nr. 3). In pămîntul de umplutură brun-cafeniu, au fost des
coperite doar cîteva fragmente .ceramice şi cenuşă (gr. 2) şi călrbune şi ce
nuşă (gr. 3 ; fig. 3).
Aşa cum s-a arăt]at anterior, materialul arheologic constînd în spe
cial din fragmente ceramice este foarte numeros, dar în afară de acesta
amintim cîteva rîşniţe fragmentare, cuţite curbe din gresie sau piatră
dură, fusaiole din lut ars şi douăl roţi de la un car votiv.
In ceea ce priveşte ceramica, constatăm prezenţa a trei categorii, în
funcţie de pasta din care sînt lucrate. Astfel, menţionăm în primul rind,
pasta de calitate superioară, bine frămîntată!, cu nisip mărunt în compo5. Unele observaţii referitoare la caracteristicile celor două etape ale fazei Mon

teoru Ic2 au fost subliniate de către M. Florescu, op. ctt. in AM, IV, p. 84-93.
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ziţie şi de culoare gri-cenuşie sau negru metalic, cu puternic luciu pe
ambele feţe. Această categorie nu predomină cantitativ, rolul precumpă
nitor· avîndu-1 ceramica lucrată din pastă densă, cu o cantitate mai mare
de nisip în compoziţie, cu suprafaţa aspră, de culoare cenuşie spre negru
cu tendinţe metalice. In sfîrşit, se 'intîln�şte şi categoria lucrată din pastă
semi-grosolană, cu nisip şi pietricele în compoziţie, şi de culoare brun
cenuşie sau brun- cărămizie. Mai puţin numeroasă decît aceasta, este ce
ramica lucrată din pastă grosolană, cu nisip şi pietricele în compoziţie
arsă de .cele mai multe ori neuniform, şi cu suprafaţa aspră sau netezită
cu degetele, a cărei culoare variază de la nuanţa brun-cărămizie la şoco
latiu-închis.

Fig. 4.

·-

Bărboasa. Podul Morii. Fragmente ceramice aparţinînd fazei Monteoru
Ic2 (1, 4 etapa 1-a ; 2-3 ; etapa a II-a)
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Fig. 5.

-

Bărboasl:l. Podul Morii. Fragmente ce:ram ice aparţinînd
Jc2 (1 influenţe Wiettemberg ?
2-4 etapa a II-a)

fazei Monteoru

Repertoriul formelor ceramice nu este atît de bogat ; se constată
preponderenţa ceştilor de dimensiuni mici şi mijlocii şi apoi şi a vaselor
cu corpul drept aproape cilindric, cu marginea evazată oblic. Aceste două.
categorii sint lucrate din pasta fină sau bună, de culoare brun-cenuşie
spre negru metalic. Urmează apoi vasele cu corpul rotunjit (fig. 4/1), cu
margine'! evazată drept sau oblic într-un număr foarte redus, vasele cu
corpul drept în formă de sac, cu marginea întărită şi uşor răsfr1ntă. Pen
tru aceste două categorii se foloseşte în deosebi pasta semi-grosolană şi
grosolană.
In majoritatea cazurilor ceştile au corpul sferic, gîtul scurt şi drept,
fiind prevăzute cu 1-3 linii i:n relief, pentru a sublinia umărul. Torţile
trase din buza vasului sînt supraînălţătate, avînd întotdeauna şea şi prag.
De cele mai multe ori şeaua este decorată cu linii în relief dispuse un
ghiular, iar alteori este prevăzută şi pe faţa interioară cu linii în relief
aşezate orizontal (fig. 4/4). Vasele cu corpul drept sînt de asemenea or
namentate cu benzi orizontalE' constlituite din 1-3 linii în relief, aşezate
la partea superioară pentru a marca umăll"Ul. Acelaşi motiv este aplicat şi
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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pe faţa exterioară a buzei. Mai puţin frecvent ne apare aici decorul în
romburi sau benzi unghiulare realizat din linii în relief. Deşi pentru a
ceastă formă nu sînt caracteristice torţile, menţionăm oăl s-au identificat
totuşi, vase prevăzute cu torţi nubulare trase din buză şi sprijinindu-se
p<:! ' umăr ' sau )aplica,te '· [it-, interspaţiul dintre buză işi umăr. In ceea
ce priveş-te ornamentarea vaselor lucrae din pastă semi-grosolană, se
observă preponderenţa unor motive decorative deosebite de acelea apli
cate pe formele lucrate din pasta fină şi bună. Astfel, se constat� că la
vasele cu corpul uşor rotunjit, predomină brîul în relief simplu sau cres
tat şi alveolat, aplicat pe umăr, cu toate că se întîlneşte în mod izolat
şi banda din linii în relief. De asemenea apar frecvent torţile tubulare
dispuse la partea superioară între buză şi umăr. Trebuie să amintim că
la această categorie de vase se foloseşte .ca motiv decorativ, pastilele apli
cate orizontal şi încadrate fie de linii în relief, fie de brîu, simplu sau
crestat, care insă -::onstituie un ornament caracteristic pentru vasele cu
corpul în formă de sac. Pe lîngăJ acest ornament apare frecvent şi brîul
alveolat sau crestat.
Repertoriul formelor şi al motivelor decorative semnalat la ceramica
descoperită în nivelul inferior de la Podul-Morii, atestă fără îndoială pre
zenţa fazei Monteoru 1 c2 6• Acele�i elemente apar şi în aşezarea iden
tificată pe cetăţuia Dealul Perjului, 7 precum şi in staţiunea de pe Dealul
Bărboasei. 8 Important este însă faptul că la Podul-Morii, a fost deter
minat din punct de vedere stratigrafic încă un nivel dP locuire cu o ce
ramică în mare măsură deosebită de aceea descrisă mai sus. Pot fi sezi
zate acum noi elemente de formă şi decor cu ajutorul cărora se explică
trecerea la faza Mont':!Dru 1 el . (fig. 6).
Depunerea care conţine resturile de locuire ale noii etape din cadrul
fazei Monteoru lc2, a fost însăl în mare parte răscolită dt arătunile a
dînci efectuate p<:! acest teren. Cu toate acestea, s-au descoperit cîteva
porţiuni însumînd o suprafaţă de cea. 80 m2, în care stratul arheologic a
fost deranjat doar la partea superioară. In această zonă, s-au identificat
resturile a trei vetre, din care una se găsea probabil în interiorul unei lo
cuinţe de suprafaţă (în jurul ei şi în pămîntul răscolit deasupra s-au des
coperit bucăţi mici de chirpici, provenind de la pereţi. Lipiturile vetrelor
erau �ezate pe un strat de prundiş ca în nivelul inferior sau pe frag
mente ceramice. Una din vetre mai păstrează resturi din gardina de pie
tre plate dispuse vertical (fig. 2). In ceea ce priveşte inventarul de obiecte
aparţinînd noului nivel de locuire constatăm prezenţa aceloraşi categorii
de unelte ca : topoare-ciocan, cuţite curbe etc. In afară de acestea men
ţionăm în mod deosebit un fragment provenind de la un car votiv (fig.
7), descoperit în apropierea vetrei cu gardină din piatră.
6. Ibidem, p. 83-89.
7. Ibidem ; precum şi observaţiile asupra materialului descoperit prin săpăturile
efectuate între anii 1 96 1 - 1 963, de către M. Floresc� şi V. Căpitanu.
8. Pentru material ilustrativ vezi Cercetări arheologice în judeţul Bacău, în AM,
VI, p. 213-277, unde M. Florescu şi V. Căpitanu au consemnat resturile de locuire
la care ne-am referit mai sus.
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Fig. 6. - Bărboasa. Podul Morii. FragmelJ!'.e ceramice aparţinînd fazei Monteoru
Ic2 (etapa a II-a)
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Fig. 7.
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Bărboasa. Podul Morii. Fragment provenind de la un car votiv

Ca şi în nivelul inferior, predomină şi aici, ceramica lucrată! mai ales
din pastă fină şi bună şi mai puţin din pastă grosolană. Principal�le
forme de vase se menţin cu unele. mici deosebiri (fig. 5/3-4). Astfel, ceştile
nu mai au corpul scund şi sferic, ci există tendinţa de înălţare sau de
marcare a fundului. De asemenea torţile mult supraînălţate incep să ca
pete o poziţie oblică faţă de corp ; în unele cazuri elimină pragul, obser
vîndu-se şi o pronunţată! tendinţă de a prelungi şeaua şi de a-i ridica
marginile (fig. 6/2). O altă deo:o.ebire o constjatăm şi la aplicarea motivelor
decorative. In acest sens, amintim că liniile în relief s'\nt înlocuite cu ace
lea incizate care dau şi nota caracteristică a ornamentării (fig. 5/2-4).
Aceeaşi observaţie se poate face şi în ceea ce priveşte ornamentarea cu
romburi şi benzi unghiulare care sînt acum realizate din incizii. Unele
transformări aparent imperceptibile pot fi sesizate şi la vasele cu .corpul
drept, unde constatăm o uşoară tendinţă de rotunjire a corpului iar mar
ginea buzei deşi lăţită devine foarte puţin oblică. O variantă a acestei
forme are corpul alungit, gura largă!, marginea buzei răsfrîntă, iar gîtul
cilindric este bine conturat. Nu putem trece cu vederea că alături de
benzile incizate apare şi decorul alveolar aplicat atît pe buză cît şi pe
umăr. Vasele cu corpul în formă de sac se menţin dar se observă că sint
lucrate dintr-o pastă mai bună! ; a fost eliminat decorul cu pastile, men
ţinîndu-se doar torţile tubulare trase din buză şi sprijinindu-se pe umăr.
Modificările survenite atît la forme cît şi la motivele decorative, dau
ceramicei nivelului superior de la Podul-Morii, o notă specifică şi prin
care s� apropie de aceea caracterizată fazei Monteoru I c2 9• Identifica9. M.

Florescu, op. cit., in AM, IV, p. 84-93.
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rea noii etape, ilustrează prin trăsăturile sale, trecerea graduală de la o
fază la alta, prin eliminarea sau adoptarea unor motive decorative deose
bite şi prin modificarea treptată! a formelor ceramice.
Materialul arheologic pe care ni l-a oferit însă sondajul de la Po
dul-Morii, în special acela aparţinînd nivelului superior, este totuşi puţin
pentru a stabili toate caracteristicile ceramicei noului stadiu din evolu
ţia fazei Monteoru 1 c2. Reamintim în acest sens că ne-am referit nu
mai la ceramica identificată în condiţii stratigrafice sigure şi care pro
vine din cele cîteva sectoare unde depunerea brun negricioasă conţine
resturi de locuire în situ ale nivelului superior. Am ţinut să subliniem
acest fapt întrucît considerăm că prin materialul descoperit, s-au contu
rat doar cîteva elemente care marchează trecerea la faza Monteoru 1 Ct ·
Desigur că numai printr-o cercetare de mai mare amploare şi care să
ofere un material numeros, pot fi determinate toate transformările sur
venit� la sfîrşitul fazei Monteoru 1 c2.
•

•

•

Deşi de proporţii reduse, sondajul efectuat în 1.961 la Podul-Morii
Bărboasa, prezintă o deosebită importanţă prin precizarea celor două ni
vele d<:! locuire Monteoru 1 c:l şi prin determinarea unor elemente (for
!Ile şi motive decorative) cu ajutorul cărora se poate explica trecerea
graduală de la o fază la alta.
De asemenea prin cercetarea acestui obiectiv s-a urmărit şi studie
rea tipului de aşezare deschisă, destul de frecventă in zona estică a po
dişului Bîrladului, dar necunoscută în restul spaţiului de dispersiune a
culturii Monteoru. Din acest punct de vedere, s-a constatat că resturile
de locuire aparţinînd exclusiv fazei Monteoru 1 c2 , au afectat intreaga
suprafaţă a terasei inferioare a Berheciului, cit şi pantele line, unde se
puteau construi locuinţele fără! o amenajare specială to.
In ceea ce priveşte sistemul de fortificaţie, in zona .cercetată de noi
şi care reprezintă cea mai accesibilă cale de acces, prin săpăturile efec
tuate nu s-au semnalat nici un fel de elemente (şanţ sau val), pentru a
fi folosit pentru apărare. u Aceste observaţii completează pe acelea obţi
nute prin cercetarea staţiunilor de la Dealul Bărboasei sau Năstăseni
Parincea, unde s-a constatat că purtătorii culturii Monteoru, s-au stabilit
pe terase largi cu pante line din imediata apropiere a cursurilor de
apăl. 12
10. De ex. Prin cercetările efectuate la Mînăstioara-Fitioneşti, judeţul Vrancea, s-a
constatat că pe pantele Cetăţuiei s-au făcut terasări sprijinite cu pietre (pentru a îm
piedeca alunecarea ), în vederea construirii locuinţelor din fazele lc3-IC2. De altfel,
acest fapt este explicabil dacă ţinem seama de suprafaţa locuibilă foarte redusă a
platoului Cetăţuii (conform observaţiilor efectuate de M. Florescu în anii 1967- 1 969).
1 1 . Cu prilejul cercetărilor de la Bogdăneşti, judeţul BacAu, s-a identificat siste
mul de fortificaţie constînd dintr-un şanţ de apărare construit la inceputul fazei
Ic2 (vezi pentru aceasta M. Florescu şi C. Buzdugan, Materiale, VIII, p. 301-390).
1 2. Spre deosebire de aşezarea de la Podul Morii unde săpăturile s-au limitat la
o zonă mai restrînsă, la Năstăşeni şi Dealul Bărboasei, s-au efecutat cercetări de
amploare permitind astfel o generalizare a observaţiilor obţinute şi asupra celor
lalte staţiuni Monteoru din această zonă.
3

-

Caroica
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In încheiere, menţionăm că prin identificarea în bazinul Berheciu
lui ş.i a afluenţilor săi, a aşezărilor aparţinînd fazei Monteoru 1 c2, s-a
stabilit (la nivelul actual al cercetărilor), limita estică a spaţiului de dis
persiune a culturii Monteoru din prima sa perioadă de evoluţie. In acest
fel, cercetările din zona sud-estică a podişului Bîrladului contribuie la:
cunoaşterea mai aprofundatăi a culturii Monteoru din Moldova.

LA STATION MONTEORU DE PODU MORII-BARBOASA
.H.isume
Un role plus important vient a jouer pour l'etude de la culture Monteoru de
Moldavie, les recherches des etablissements situees dans la region delimitee par le
Sereth et Berbeci. En ce qui concerne l es traits caracteristiques des etablissements,
on signale pour le premiere fois que les restes d'habitation se trouve non seulament
sur les promontoj.res en forme de "Citadelles" mais aussi sur debasses terasses ou
vertes � planes, depourvues de toute fortifications.
De meme sur la base des observations stratigrafiques on a pu etablir pour le
phase Monteoru Ic2 de Podul Morii. qu'elle a comporte deux etapes d'evolution.
Dans la premiers etape, on releve la preponderance des vases en pâte fine, il
lustre metallique suivis des vases, peux noembreux en pâte grossiere. Pour ce qui est
des formes, la categorie la plus repandue est celle representes par les tasses a deux
anses surelevees presentent un Se'.lil et une ensellure, suivie par les ecueues: et les
chaudrons. Les motifs decoratifs consistent habituellement en ligne en relief dispo
sees en deux registre horizonteaux sous forme de bandes engulaires ou des losanges.
Ao. cours de la seconde etape de la phase Monteoru Ic2. commence a apparattre
certains elements qui temoignent la passage a la phase Monteoru Icl. Des modi!i
cations se produisent aussi en ce qui concerne l'anse a seuil et ensellure et les mo
tifs decaratifs en Lignes en relief sont remplaces per des incisions.
Par les decouverts id�ntifj.ees dans la vallee du Berheci, on a pu determiner
que l'alre de diffusion de la civilisation Monteoru a ete etablies graduellement.
Ainsi , en a observee que les restes d'habitat appartement a la phase Ic3, ont occupe
au commencement, les depressions de la courbure des Carpathes Orientales,
en
affectant aussi le territoire compris entre les Carpathes et le Sereth et enfin, cu
cours de la phase suivante Ic2, on releve, nons seulement. une tendance d'expasnion
de l'aire du diffusion vers l'est, mais l a presence effective des restes d'habitat.

EXPLICATIONS DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.
2.
3.
4.

Bărboasa-Podul Morii. Plan general des fouilles.
Bărboasa-Podul Morii. Plan et profil de la paroi est du fosse 1 .
Bărboasa-Podul Morii. Plan et profil de l a paroi es t d u fosse 2.
Bărboasa-Podul Morii. Fragmenta de potarie appartenant a la phase Mon
teoru Ic2 (1, p, l'etape I ; 2-3. l'etape II).
Fig. 5. Bărboasa-Podul Morii. FragmE'Ilts de poterie Monteoru Ic2 (1 avec des ele.
ments decoratifs Wiettemberg ; 2-4 ; l'etape 1).
Fig. 6. Bărboasa-Podul Morii. Fragmenta de poterie Monteoru Ic2 O'etape Il) .
Fig. 7. Bărboasa-Podul Morii. Fragments de ,.char votif" .
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NECROPOLA DIN EPOCA BRONZULUI
DE LA SABAOANI
URSACHI MINODORA

Cu ocazia cercetării unei necropolP carpicP pt> terasa superioară a
riului Siret, în partea de nord-est a satului Săbăoani, judeţul Neamţ, s-a
descoperit un cimitir din epoca bronzului, compus din morminte de înhu
maţie şi incineraţie.
Din punct de vedere stratigrafic, necropola din epoca bronzului este
suprapusă de un cimitir aparţinînd sec. II-III e. n. şi trebuie pusă în
legătură cu aşezarea descoperită şi cercetată parţial prin campaniile de
săpături din anii 1965-1966, care se află in partea de est a cimitirului,
la o distanţă de circa 500 m. pe locul numit de localnici .,La Islaz" 1•
In suprafaţa săpată a cimitirului s-au descoperit două grupE' de- mor
minte de înhumaţie la distanţa de circa 40 m. unul d� altul, fiecare grup
cuprinzînd cîte şapte morminte. iar la circa 1 2 m. de primul grup, un
mormint de incineraţie. Un al doilea mormînt de incineraţie a fost des
coperit întîmplător la circa 500 m. spre sud de necropolă, tot pe tera33
superioară a Siretului, în apropierea aşezării.
Mormintele din primul grup sînt dispuse la distanţe mai mari unul
de altul, în timp ce în al doilea grup ele sînt foarte apr0piate iar unele
chiar se suprapun : de exemplu mormîntul IX a deranjat m-3rmîntul VIII
care se afla la circa 20 cm. mai la suprafaţa solului.
Toate scheletele au o poziţie chircită, unele mai accentuată, altele
moderată, fiind aşezate fără vreo preferinţă) pe partea dreaptă sau stîngă,
cu mîinile tndoite din cot şi adus� în .faţă.
Din punct de vedere al conservării, majoritatea scheletelor sînt bine
păstrate cu excepţia a trei morminte care au fost deranjate ulterior sau
distruse datorită condiţiilor proaste în care au zăcut.
Adîncimea mormintelor variază intre 0,40 m. şi 1 ,08 m. de la supra
faţa solului, fiind ceva mai adînci in epoca respectivă, însă eroziunea care
acţionează asupra terenului înclinat a redus in decursul timpului adîn
cimea lor. Adincimea diferită la care au fost înmormîntaţi nu reprezintă!
diferenţieri cronologice decît în măsura în care unele din ele au fost de1 . V. Ursachl, Corcetdri arheologice efectuate de Mt:zeul din Roman, in Carpica, 1,
p. 1 56-170.

1968,
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Ceramică şi obiecte din mormintele de înhumaţie
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Ceramică din mormintele de incineraţie

ranjate sau suprapuse de altele. Aşa de exemplu, mormîntul VIII, care
se află la 0,45 m. a fost deranjat de mormîntul IX care are 0,65 m. adin
-cime, în timp ce mormîntul XII cu adîncimea de 0,90 m. este suprapus
de mormîntul XI, care se află la 0,60 m. fără a fi deranjat. Ca atare,, cti.':..
ferenţierile cronologice în cadrul aceleiaşi epoci, vizibile datorită acestor
situaţii nu sînt legate de adincimea la care au fost înmormîntaţi, ci mai
ales de faptul că nu existau semne de mormînt.
Menţionăm, de asemenea, o mare varietate în orientarea scheletelor,
-cele mai multe fiind cu capul spre N N V sau V N V.
Inventarul mormintelor este în general sărăcăcios, constînd din vase
·de lut, aşezate în regiunea craniană1, în dreptul mîinilor sau a picioarelor.
Din cele 14 morminte de inhumaţie numai 6 au avut inventar conţinînd
-cîte un vas sau două. In afară de ceramică, mormîntul 1 a avut ca inven
tar UQ. ac de bronz, iar mormîntul X patru dinţi de animal, perforaţi.
Remarcăm prezenţa în unele morminte a unor oase de animale re
·prezentînd resturile ofrandelor depuse odată cu inhumarea.
Descrierea mormintelor :
M. I. Mormînt de inhumaţie, chircit moderat pe partea dreaptă. Ză
-cea de la adîncimea de 0,70 m. cu capul spre S S E 27 şi picioarele spre
N N V 57. Mîinile &int aduse sub bărbie. Lîngă cap se aflau două vase
mai mari (Vt şi V2) păstrate fragmentar. De asemenea, s-au găsit frag
mente ceramice lîngă bazin şi umăJrul stîng. Peste mîna dreaptă o ceaş.că
cu două torţi (Va). In apropierea craniului un ac de podoabă din bronz.
Scheletul este bine păstrat (fig. 4 şi 5).
Inventar : 1. Vas, păstrat fragmentar, în formă de sac cu corpul alun
git şi puţin bombat prevălzut cu un brîu simplu în relief aşezat la circa
3 cm. de buză. Pasta ooruţine ca degresa.nt cioburi pisate, este foarte fria..:
bilă, de:! culoare cenuşie cu pete brune.
2. Fragmente de la un vas în formă de sac prevăzute cu un brîu sim
plu în relief care, din loc in loc, prezintă cîte trei crestături adînci. Sint
arse, brun-roşcat.
·
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Ceramicl şi obiecte din mormintele de incineraţie şi inhumaţie
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3. Ceaşcă de formă bi tronconică: cu două torţi trase din buză şi puţin
supraînălţate. Torţile sint din bandă subţire şi :fiormează pe arcuirea supe
rioară o albiere ca o şea. Ceaşca este decorată pe gît cu 4 caneluri, dis
puse orizontal, paralele, lăsînd între ele un spaţiu destul de îngust. Corpul
este de asemenea decorat cu caneluri verticale şi cu patru proeminenţe
mici plate cu un spaţiu intre ele de circa 1 0 crn. Vasul este ars cenuşiu.
Înălţimea la torţi : 1 3,8 crn. ; înălţimea la buză : 10,5 cm. ; diametru!
gurii : 1 2 crn ; diametrul fundului : 6,5 crn (fig. 1/5 şi 3/4).
4. Ac de bronz mult lăţit spre partea superioară, in formă de disc cu
capătul rulat. Lungimea 0, 1 1 rn. (fig. 1/4 şi 3/8).
M. II. Mormînt de înhumaţie din care s-a păstrat numai partea in
ferioară, la adîncimea de 0,40 m., orientat E S E 20 şi V NV 52. Nu are
inventar.
.

.

M. III. Mormînt de inhumaţie, chircit moderat pe partea dreaptă.
Zăcea la 0,60 m. adincime cu capul spre N N V 60, iar picioarele spre
SSE 28. Mîinile îndoite din cot una peste alta sînt adus<:! în faţă. Maxi-\
larul superior lipseşte. Piciorul stîng peste .cel drept. In faţa craniului,
aşezat pe partea dreaptă, la distanţa de 7 cm. se afla un vas cu două torţi
(Vt). Lîngă acest vas, la o distanţă de 5 cm. a fost găsit un altul cu o sin
gură toartă (V2 ). Lîngă miini şi picioare, oase de animal. Scheletul este
bine păstrat (fig. 6).

Inventar : 1 . Ceaşcă de formă globular� cu gîtul scurt şi drept. Are
două torţi din bandă trase din buză şi suprainălţate ; una din torţi a fost
ruptă recent. Torţile se lăţesc uşor spre locul unde se prind de vas. Din
punct de vedere al decorului, a.cesta este executat numai in zona umăru
lui şi constă din caneluri oblice care se intrerup sub torţi. Este arsă că
rămiziu cu pete cenuşii.
Inălţimea : la toartă :

cm. ; diametru} fundului :

12,8 cm ; la buză : 1 1
7,4 crn. (fig. 1/3 ş i 3/3).
.

cm. ; diametru! gurii :

11

2. Ceşcuţă cu gîtul inalt, corpul scund şi rotunjit, fundul mic şi plat,
prevăzută cu o toartă terminată la partea superioară cu un buton puţin
dezvoltat. Atît butonul cit şi toarta sînt pătrate in secţiune. Sub buza în
groşată şi puţin îndoită în afară se găseşte un decor format din linii inci
�ate dispuse oblic incadrat de cîte două linii orizontale. Corpul este de a
semenea decorat cu cain<:!luri oblice. Vasul este ars cenuşiu.
Inălţimea : 7,8 cm., diametrul la gură : 7 cm. ; diametrul fundului : 3
cm. (fig. 1/6 şi 3/5-6).

M. IV. Mormint de inhumaţie, chircit moderat pe partea dreaptă la
adincimea de 0,77 m., cu capul spre V N V 53,5 şi picioareue spre E S E
21,5. Lîngă picioare se găsea o ceaşcă cu o toartă. Vasul era sfărîmat par
ţial din vechime (V1). La o distanţă' de 4 cm. o altă ceaşcă mai mică tot cu
o singură toartă(V2). O parte din oase sînt împrăştiate de crotovine. Sche
letul prost păstrat. Din schelet s-au păstrat membrele inferioare, o parte
din bazin, craniul şi cîteva oase de la mîini.
M. V. Mormînt de înhumaţie, chircit moderat pe partea stîngăL Zăcea
l a adîncimea de 1 m., cu capul spre E N E 1 1 ,5, iar picioarele spre V S V
43,5. Mîna dreaptă este adusă in faţă, iar cea stingă îndoită din cot peste
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cea dreapflă1. Maxilarele lipsesc fiind probabil cărate de crotovine. Schele
tul este hin� păstrat. Nu are inventar. (f.ig. 7).
M. VI. Mormînt de înhumaţie, chircit moderat. Zăcea pe partea drepată
cu capul spre N N V 61 ,5, iar picioarele spre S S E 29,5 la 0,57 m. adîn
cime. Mîna stîngă este adusă în faţă. Mîna dreaptă lipseşte. Din coloana
vertebrală nu s-a păstrat decît o singură vertebră, iar coastele sînt deran
jate de crotovine. In dreptul feţei, lîngă mîna stîngă se află o ceşcuţă mică
răsturnată, cu gura spre faţa scheletului. Lîngă picioare, un omoplat de
animal. Scheletul este relativ bine păstrat (fig. 8).
Inventar : ceşcuţă de formă bitronconică cu buza uşor răsfrîntă in a
fară. Pe umăr este decorată cu un şir de împunsături adînci. A fost arsă
cenuş·iu închis.
M. VII. Mormînt de înhumaţie, chircit pe partea stîngă la o adîncime
de 0,55 m., orientat cu capul spre N N V 57 şi picioarele spr� S S E 25. In
faţa craniului, o ceaşcă cu două torţi. Scheletul est� prost păstrat. (fig. 9).
Inventar : ceaşcă de formă globulară cu gîtul scurt, drept, fundul lat.
prevăJzută cu două torţi trase din buză şi foarte probabil supraînălţate .care
au fost rupte pe jumătate din vechime. Pe umăr, vasul este decorat cu in
cizii, dispuse oblic, incadrate de două linii incizate orizontale. Capetele li
niei incizate de jos, se întîlnesc sub toartă trecînd unul peste altul, iără a
se uni. In general, decorul este executat într-o tehnică puţin ingrijită. Este
arsă .călrămiziu cu pete cenuşii.
înălţimea
1/1 şi

cm., (fig.

M.

VIII.

9 cm. ,
3/7).

diametru! gurii

9,7

cm., diametru! fundului :

7

Mormînt de înhumaţie, deranjat. Situaţia in situ a picioarelor

a putut determina poziţia chircită în care a zăcut iniţial scheletul. Zăcea
pe partea stîngă la adîncimea de 0,45 m. , orientat cu capul spre N N E 7,5,

iar picioarele spre S S V 39,5. Craniul este sfărîmat ş i împărţit î n trei
părţi. Maxilarul inferior, în mijlocul oaselor împrăştiate pe o suprafaţă de
1,20 m. Din coloana vertebrală doar patru vertebre sînt in poziţie anato
mică, celelalte sînt împrăştiate pe toată suprafaţa oaselor. De asemenea.
oasele se găsesc la adîncimi diferit�, fiind probabil răscolite o dată cu 'in
mormintarea dacilor. Nu are nici un inventar.
M. IX. Mormînt de înhumaţie, chircit accentuat pe partea stîngă, cu
capul spre N N E 7,5 iar picioarele spre S S V ' 39,5, la adîncimea de 0,65
m. Scheletul păstrat destul de bine este deranj at foarte puţin de mormin
tul VIII care se găseşte la circa 1 0-15 cm. mai sus. Mîna stîngă este adusă
sub bărbie, i:tr cea dreaptă căzută cu laba pe cotul mîinii stingi. Bazinul
este mai prost păstrat. Maxilarul inferior nu se vede. Se cunosc destul de
bine coastele şi o parte din coloana vertebrală mai ales primele patru ver

t ebre care leagă capul de t runchi. Fără inventar. (fig. 10).
M. X. Mormint de înhumaţie, chircit accentuat pe partea stingă, cu
capul spre E N E 1 4,
iar picioarele spr� V S V 4 6, la adîncimea de 0,80
m. Se află in apropiere de mormîntul XI. Mina dreaptă este adusăJ sub băr
bie, Iar mîna stîngă căzută pe piept. Craniul se păstrează desnul de bine.
Din coloana vertebrală! au rămas numai două vertebre (fig. 1 1). In regiu-
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nea gîtului a u fost găsiţi patru dinţi de animal, perforaţi l a u n capăt pen
tru a putea fi agăţaţi (fig. 1 /'2).
M. XI. Mormînt de înhumaţie, chircit foarte accentuat
pe partea
dreaptă cu picioarele strîns legate şi genunchii aduşi mai mult spre bărbie.
Zăcea la 0.55m. adîncime la cap şi 0,60 m la r:·icioare, cu capul orientat
spre nord O şi picioarele spre sud 32. Se păstrează destul de bine în aiară
de maxilarul inferior care a fost deranjat de crotovine. Nu a avut inventar
(fig. 1 2).
M. XII. Mormînt de înhumaţie, chircit moderat pe partea stîngă, orien
tat cu capul spre N N E 4, iar picioarele spre S S V 36 la adîncim�a de
(),90 m. Mîna stîngă este ad 'lsă la bărbie, iar cea dreaptă sub cotul nliinii
stîngi. Piciorul drept peste cel stîng. Nu se păstrea2ăl coloana vertebrală.
Fără inventar: (fig. 1 3).
M. XIII. Mormînt de înhumaţie, chircit accentuat pe partea dreaptă
cu capul orientat spre V N V 47 şi picioarele spre E S E 17 la adincimea
-de 0,95 m. Maxilarul inferior este deranjat de crotovine, mîna dreaptă în
tinsă înainte, iar radiusul şi cubitusul de la mîna stîngăl cărate de crotovine.
Nu se păstrează de:::ît cîteva vertebre şi coaste. Nu are inventar (f.i.g. 1.1.4).
M. XIV. Mormînt de înhumaţ.ie, chircit moderat pe partea stingă cu
·capul spre E N E 9 Ş•i picioarele V S V 41 la 1 ,08 m. adîncime. Este păs
trat de:;tul de bine. Miinile sînt pe burtă. Nu are inventar.
Mormintele de incineraţie : M. XV. Mormint de incineraţie in urnă,
]a adincime de 0,25 m. gura, iar fundul la 0,47 m. (fiQ;. 1 5). Urna, un vas
mare cu corpul alungit şi bombat, prevăzut cu două torţi tubulare, pe di
recţia cărora se află două1 caneluri orizontale, paralele. Buza îngroşată şi
t rasă in afară. Gura este larg deschisă iar fundul plat. Este arsă cărămi
ziu el..( pete cenuşii.
0,20 cm. ; diametru! fundului
Inălţimea 2 9 cm. ; diametru! gurii
1 O cm. (fig. 2/2 şi 3/2).
M. XVI. Mormînt de incin�raţie în urnă. Vasul zăcea pe fund la 0,50 m.
adîncime. Urna a fost un vas de formă alungită cu corpul bom
bat, fundul plat, gîtul înalt şi tras spre interior. Este prevăzută cu două
torţi tubulare, pe direcţia cărora se află o linie adiiilcită .Este arsă brun
-cenuşiu.
Inălţimea : 27 cm. ; diametrul gurii : 0,14 cm. ; diametru! fundului :
9, 5cm. (fig. 2/1 şi 3/1).
După vasele în care au fost depuse rămăşiţele cinerării, cele două
morminte descoperite sînt contemporane cu cel� de înhumaţie. Nici unul
din aceste două1 morminte nu a avut inventar ; în interiorul urnelor desco
perindu-se o cantitate destul de mare de oase calcinate.
Pe baza materialului ceramic asemănător cu cel descoperit la Tru
.şeşti 2, Balinteşti-Cioinagi 3, Doina-Piatra Neamţ ·!i, Bărl":oasa, Banca-Tăvă-

2. M. Petrescu-Dimbovita. Şantierul Valea Jijiei (Săpăturile de la Truşeşti) , in
III, 1 952, p. 79, fig. 13.
3. E ugenia Zaharia, Das Bronzezeitliche Griiberfeld von &linteşti-Cioinagi in Da-cia, N. S. VII 1963, p . 1 42, fig. 3/1-4, 10, p. 153, fig. 7/1,8.
4. Cf. Adrian C. Florescu, Contri buţii la cunoaşterea culturii Noua, Î1i AM, II-III,
.
1 964, p. 1 5 1 , fig. 4/5.
SCIV,

'
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dărăşti, Lichitişeni 5, Căbeşti-Bacău 6, precum şi a acului de bronz asemă

nător cu cel descoperit la Truşeşti 7, Gîrbovăţ a, putem data cimitirul de

la Săbăoani la sfîrşitul epocii bronzului, cultura Noua.

In concluzie, putem spune că cimitirul de la Săbăoani este singurul.
din această perioadă, care are mormintele împărţite �n grupe separate, la
care se adaugă lipsa torţilor cu buton şi diferenţa dintre cele două grupe
in c�ea ce priveşte inventarul.
Descoperirile de la Săbăoani constituie o contribuţie însemnată la cu
noaşterea culturii materiale de la sfîrşitul epocii bronzului din Moldova,
mărind informaţiile noastre privitor la necropolele culturii Noua şi odată
cu aceasta, completarea hărţii arheologice cu un nou punct care face legă
tura dintre descoperirile din jurul oraşului Piatra Neamţ cu cele din nordul
Moldovei şi Podişul Central Moldovenesc.

Fig. 4.

-

Mormintul I

5. Marilena Florescu, Viorel Căpitanu,
Obse:rvaţti privitoare la afîf!litul epodf.
b1'0712Ului, ln Caf'J)ica, I, 1 968, p. 44, fig. 3/2, 7, fig.. 2/4
8. c. Buzdugan, Cimitir din epoca bronzului la C4beşti (Bac®), ln Caf'J)ica, 1; 1968,.
p. 88, fig. 2/2-4.
7. Adrian C. Florescu, Şantierul arheologic Truşeşti (rn. Truşeşti, reg. Suceava),_
In SCIV, V, 1-2, 1954 capitolul Movila Şesul Jijiei, fig. 19/5.
8. Adrian C. Florescu. St. Rugină, D. Vicoveanu, Aşezarea din epoca brcmzulu'
tirziu de la Girbov4ţ, (r. Tecuci, reg. Galaţi) , in Danubius, 1, 1987, p. 86, fig. 7/7.
.

,
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Mormintul I

Mormintul III
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Fig. 7.

Fig. 8.

-

-

Mormintul V

Mormintul VI
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Fig. 9.

Fig. 10.

-

-

Mormintul VII

Mormintul IX
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Fig. 11.

Fig

12.

-

-

Mormîntul X

Mormîntul XI
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Fig. 13.

Fig. 14.

-

-

Monnintele XI şi XII

Mormintele X, XI şi XII
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Fig. 15.

-

Mormîntul XV

LA N:E:CROPOLE DE L':E:POQUE DU BRONZE DE SABAOANI
DISTRICT NEAMŢ
Resume

A Săbăoani, district de Neamţ, on a decouvert une cimitiere de l'epoque du
Bronze composee de 14 tombeaux d'inhumations et 2 tombeaux d'incinerations. L'au
teur presente quelques caracteristiques de l'inventaire a l'aide duquele on date la
necropole comme appartenent a la fin de l'epoque du Bronz, cultura Noua.
La decouverte apporte des informations importantes concernant la culure mate
rielle de l'epoque du Bronze en Moldavie
E'xplications des figures

Fig. 1.
Săbăoani, Ceramique et objets des tombes d'inhumation.
Fig. 2.
Ceramique des tombes avec restes cineraires.
Fig. 3.
Ceramique et objets des tombes avec restes cineraires et inhumation.
Fig. 4.
Tombe 1 ; fig. 5 tombe 1 ; fig. 6 : tombe III ; fig. 7 : tombe V ; fig. 8 :
tombe VI ; fig. 9 : tombe VII ; fig. 10 : tombe IX ; fig. 1 1 : tombe X ; fig. 12 : tombe
XI ; fig. 1 3 : tombes XI et XII ; fig. 1 4 tombes X, XI, XII ; fig. 15 : tomb e XV.
-

-

-

-
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CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA
DEALUL MORn·
MARILENA FLORESCU,
VIOREL CAPITANU

Cu toate că problemele fundamentale referitoare la perioada finală a

epocii bronzului in Moldova, au fost in ultimii ani in cea mai mare mă

sură elucidate 1, este încă necesară cercetarea aşezărilor aparţinînd cultu

rii Noua, mai ales in zonele geografice unde nu s-au efectuat săpături ar
heologice. Astfel, trebuie să amintim că in spaţiul ,cuprins intre cursul mij
lociu al Siretului şi bazinul Birladului pînă in anul 1961 nu se semna

laseră decît foarte puţine staţiune caractersitice culturii Noua 2• Ca urmare
însă, a unor cercetări pe suprafaţă intense 3, s-a ajuTIIS ca în zona nord-vest'") Atragem atenţia că aşezarea de la Gura Ghionoaiei aparţine actualmente con
form noii împărţiri administrative, de comuna Dea1ul Morii. Facem această pre
cizare întrucît ea a fost prezentată de către autori sub numele de aşezarea Noua de
la Banca. Vezi in articolul Citeva observaţtt f'efe:ritoare la sfirşitul epocii bronzului
in lumina ultimelor cercetări efectuate de Muzewl de istorie Bacău, in Carpica, I,
1968,. p. 27-35.
1. Pentru aceasta vezi Adrian C. Florescu,
Contribuţii la cunoaşterea culturii
Noua, In AM, 11-111, p. 143-216 ; ldem, Des etements est-europeens sur le tarritoire de

la Rep. Soc. de Roumaina a la fin de l'âge du bronze, Atti del VI-Congress Interna
zionale delle Scienze Pre c Protoistoriche, II, Rome, 1965. pp. 438-485
idem, Sur
les probl-mes du bronze tardif carpatzo-danubien et
Nord-Ouest ponthique; Îlll.'
Dacia, N.S. , pp. 59-94. Pentru problemele referitoare la metalurgie şi depozitele
de obiecte de bronz aparţinînd culturii Noua, vezi : M. Petrescu-Dimbovita, Contri
buţii la problema sfîrşitului epocii bronzului şi începutul epocii fierului în Moldova,
tn SCIV, IV, 1953 . 3-4, p. 443 şi urm. idem les decouvertes des objects en brdnze. . ,
In Bericht iiber den V. Internazionale.r Congress fur Vor- und Friihgeschichte, Ham
burg .1958, p. 667 şi urm. ; idem, in MIA, IZR, p. 1 5 1 şi urm. ; idem , în Dacia,
N.S. IV, 1960 p. 139 şi urm. ; idem, in AM, 11-111, p. 2 16-264.
.

2. Cu prilejul primelor cercetări de suprafaţă din anul 1959- 1 960, V. Căpitanu a
semnalat aşezările Noua de la Lichitişeni şi Popeşti.
3. Intre anii 1961-1 965, zona la care ne-am referit a. constituit obiectul unor in
tense investigaţii în vederea identificării resturilor de locuire străvechi. In acest sens,
V. Căpitanu de la Muzeul de istori e Bacău a adus cea mai importantă contribuţie
la intocmirea repertoriului arheologic al zonei respective. De asem.�nea, cu ocazia
efectuării sondajelor de la Lichitişeni sau Bărboasa colectivul compus din Marilena
Florescu, Viorel Căpitanu, Constantin Buzdugan, Vasile Ursache şi Leon Şimanschi,
au cercetat şi zonele din imediata vecinătate a statiunii respective.
4

-

Carpica
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tică a Podişului Bîrladului să fie identificate 40 de aşezări aparţinînd cu
turii Noua '·
Pentru cunoaşterea mai amănunţită a trăsăturilor acestei culturi s-au
efectuat între anii 1961-1966, sondaje de mai mare amploare în 6 staţiuni
Noua, a căror rezultate au o deosebită importanţă 5_ Dintre aceste aşezări
face parte şi aceea cercetată in 1 963 la Dealul Morii-Gura Ghionoaiei 6•
Resturile de locuire au fost descoperite pe pantele foarte line ale tera
sei inferioare a pirăului Berheci şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 1 ha. Te
rasa este mărginită la sud-vest de Dealul Ghionoaia, iar la nord şi sud.
unde s-au semnalat cele mai numeroase urme de locuire, pantele se prelun
gesc lin către albia Berheciului. De la suprafaţa terenului amintit, au fost
adunate fragmente ceramice aparţinînd etapei a III-a a fazei Monteoru Ic3
şi Monteoru Icz, numeroase resturi de locuire Noua, precum şi cîteva frag
mente ceramice lucrate la roată, din pastă cenuşie, aparţinînd secolelor
II-III e. n. Trebuie să menţionăm de asemenea, că urmele de locuire nu
sînt dispersate uniform pe pantele de nord şi sud. Astfel, în sectorul de·
sud-vest, sînt masa te

3

cenuşare, la distanţe aproximativ egale (20-25 m) ;

tot aici au apărut şi cele mai

numeroase fragmente ceramice

Monteoru.

Pentru a se stabili dacă aşezarea Monteoru a ocupat numai terasa inferioa
ră, sau dacă nu cumva resturile de locuire provin dintr-o alunecare de pe
pantele inclinate ale Dealului Ghionoaia, s-a făcut şi o cercetare amănun
ţi�ă a terasei superioare a Berheciului (denumită Dealul Ghionoaiei), consta
tîndu-se că purtătorii acestei culturi s-au aşezat de la bun început pe tere
nul din apropierea albiei majore a pîrăului. Prin această observaţie se poa

te dovedi căi la Gura Ghionoaiei s-a identificat o staţiune Monteoru carac

terizată printr-o aşezare deschisă, aşa cum s-a semnalat şi la Năstăseni, Dă-·
deşti, Bărboasa şi Podul Morii 7• In afară de urmele de locuire din epoca

bronzului, în sectorul de nord-est au apărut la suprafaţă fragmente eera-·
mice din secolele II-III e. n. Aşezarea aparţinînd epocii migraţiilor a fost
însă în cea mai mare parte distrusă, prin arăturile adînci cît şi prin efec-·
tuarea unor lucrări de construcţie.
4. Rezultatele cercetărilor de suprafaţă din zona nord-estică a poclişului Bir·
ladului au constituit obiectul unui studiu separat. Pentru aceasta vezi M. Florescu·
şi V. Căpitanu, Cercetdri arheologice în judeţul Bacdu, in AM, VI p. 213-277.
5. Ne referim la săpăturile de la Lichitişeni, Dădeşti, Ţigăneşti, Bărboasa. Po-
peşti etc. Rezultatele mai importante ale acestor cercetări au fost prezentate de
către autori in Carpica, 1, p. 27-35.
6. Sondajul de la Gura Ghionoaiei s-a' efectuat in lunile august şi octmobrie
1963 de către M. Florescu, V. Căpitanu şi Mihai Brudiu. La redactarea prezentuluL
articol au participat M. Florescu şi V. Căpitanu după cum urmează : text (aşezarea
din epoca bronzului), note, rezumat (Marilena Florescu) ; resturi de locuire din sec.
II-III e.n., prelucrarea mu?Jetstică a materialului arheologic şi selectarea pentru ilus
traţie (V. Căpitanu) . Ilustratia a fost intocmită de către G. Bandrabur (foto) şi L.
Smintinică (desen) .
7. Vezi de exemplu aşezarea de la Podu Mori i - Bărboasa (in prezentul vo
lwn).
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Fig. 1. - Dealul Morii. Planul general al săpăturilor ; 1, II, III : cenuşare, 1-11 :
comp'.exe de locuiri aparţinînd ultimuhi nivel de locuire Noua ; 12- 1 8 ; complexe
de locuiri din faza Monteoru lc3 ; 19-25 : Complexe de locuire din faza Monteoru
1 c 2 ; 26-36 : resturi de locuire din sec. III e. n. ; se. 1/500
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Săpăturile au însumat o suprafaţă de 650 m2 şi au avut ca scop cer
cetarea sectoarelor unde se semnalaseră la suprafaţă, cele mai intense urme
de locuire. (Fig. 1 ).
Prin secţionarea cu două şanţuri în cruce (L şi T), au fost cuprinse
cenuşarele, restturile aşezării Monteoru cît şi acelea din epoca migraţiilor,
obţinîndu-se totodată observaţiile stratigrafice cele mai concludente.
Din acest punct de vedere, s-au constatat următoarele : pe şanţul L
sub solul vegetal şi cu humus urmează solul negru măzăros, gros de 1 5-30
cm în care sînt concentrate la piciorul pantei line (între m 0-28), restu
rile de locuire din secolele II-III e. n. La baza acestei depuneri s-au desco
perit resturile unei locuinţe de suprafaţă în interiorul căreia se găseau lipi
turile de la o vatră şi în imediata apropiere două gropi cu resturi menajere
săpate de la baza solului negru măzăros. Cu cit ne der:: ărtăm de zona situată
la piciorul pantei, urmele aşezării migraţii dispar, iar stratul negru-măză
ros deşi se menţine, capătă o nuanţă uşor brună. In acest sol, s-au identi
ficat fragmente ceramice, vetr� şi resturi de locuinţe in situ, care dove
desc prin caracteristicile lor, o etapă mai tîrzie a culturii Noua. Stratului
negru sau brun-măzăros îi urmează o depunere brun-cafenie pe alocuri
brun-gălbuie în care apar sporadice resturi aparţinînd culturii Noua, iar în
sectorul de sud-vest, conţine urmele aşezăJrii Monteoru. Intrucît, în aceas
tă zonă, depunerea nu depăşeşte 1 0-1 5 cm, nu s-au putut delimita strati
grafic nivelele de locuire din etapll. a III-a a fazei Monteoru lc3 şi din faza
Monteoru Ic2• Solul brun-cafeniu este urmat de depunerile brun-gălbui şi
galben cu concreţiuni calcaroase sau cu mult nisip. (Fig. 2).
Nu putem trece cu vederea, că şi prin săparea şanţului T (traversa!)
s-a obţinut date importante srtatigrafice. Astfel, prin secţionarea celor
două cenuşare s-a constatat că ele au profilul sub forma unor lentile plan
convexe, mult aplatisate. Fiind aproa'Re de suprafaţa solului, zona de ma
ximă convexitate a fost în mare măsură atinsă şi răscolită de arăturile a
dînci. S-a observat de asemenea, că lentilele s-au format din straturi de
cenuşă a căror nuanţe diferă de la cenuşiu deschis, la cenuşiu roşcat sau
cenuşiu negricios), rezultate de la o ardere puternică. In mod deosebit atra
gem atenţia că s-a determinat în interiorul cenuşarelor platformele din lut
crud ale locuinţelor uneori refăcute pe acelaşi loc, alteori în imediatia apro
piere. In preajma locuinţelor s-au identificat 1-3 movile cu cenuşă şi res
turi menajere. Consemnăm în continuare şi faptul că vetrele sînt de cele
mai multe ori aşezate direct pe podina de lut crud (deci în interiorul locu
inţelor) şi în mai mică măsură în spaţiul dintre ele. Intrucit, între cenu
şare există un spaţiu de 20-25 m s-a constatat că între maximum de con
vexitate a lentilei cu cenuşă, şi baza ei, depunerea conţine un sol brun-ca
feniu pigmentat cu cenuşă şi cărbune în care se găsesc în mod sporadic
fragmentate ceramice aparţinînd culturii Noua. In acest interspaţiu şi mai
puţin către zonele de maximă extindere a cenuşarelor stratul brun-cafeniu
şi parţial lentilele cu cenuşă sînt acoperite de solul negru-măzăros care con
ţine resturile de locuire cu un inventar asemănător celui din cultura Noua,
deosebirea constînd doar în faptul că nu se mai păstrează tipul de aşezarE>
cu locuinţe grupate în cenuşar. (Fig. 5). In ceea ce priveştle resturile de lohttp://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Fig. 2. - Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Profilul peretelui de est al şanţului L.
cu secţiuni prin Cenuşarul 1. se. 1 )50.

Fig. 3. - Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Profilul peretelui de vest al şanţului T
cu resturile de locuire Monteoru, (secţiuni) se. 1 /50.
1 : sol aral şi cu humus ; 2 : sol brun cenuşiu cu resturi de locuire Monteoru Ic2 ;
a : sol brun-gălbui cu resturi de locuire Monteoru lc3 ; 4 : sol galben.
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Fig. 4. - Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Planul cenuşarului I. 1-2 : Resturi din
podine de lut crud a primelor locuinţe ; 3 : Resturi din podine de lut crud a unei
locuinţe refăcute ; 4-6 : Resturile locuinţelor de suprafaţă ulterioare cenuşarului ;
7-9 movile cu cenuşă de lîngă locuinţele 1 şi 2 ; 10 : Vetre prevăzute cu gardine
12 : rîşniţe ; 13 : pietre fol-osite la construcţiile
din pietre ; 1 1 : Vetrele simple ;
locuinţelor ; 14 : chirpici provenind de la perete ; 15 : fragmente ceramice ; 16 : căr
subţiri care acopere
lipituri
bune, cenuşă, prundiş ; 1 7 : resturi din cele două
podine din lut crud
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Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Resturi de locuire din aşezare apartinind
nivelului superior al culturii Noua, se. 1/50
piatră ; 2 fragmente ceramice ; 3 : pietre ; 4 : lipiturl de vatrl ; 5 : rlşniţe :
8 : arsură ; 7 : cenuşl cu cărbuni.

Fig. 5.
1

-

-

cuire aparţinind culturii Monteoru, s-a putut delimita prin săparea şanţu
lui T două nivele de locuire distincte. In solul cafeniu cu uşoare nuanţe
gălbui care urmează depunerii brun-cafenii şi lentilei cu cenuşă, s-au des
coperit fragmente ceramice şi două vetre datînd din faza Monteoru lc2 ;
aceasta, acoperea la rîndul său, un strat subţire de 1 0-15 cm, de culoare
brun-gălbui cu urme de cenuşă, unde s-au identificat sporadice resturi de
locuire caracteristice etapei a III-a a fazei Monteoru lc3. Ca şi în şanţul L,
depunerilor cu resturi arheologice, le urmează soiurile sterile, constind din
leoss cu concreţiuni calcaroase sau cu nisip (Fig. 3).
Celelalte secţiuni nu ne-au oferit date suplimentare diln punct de ve
dere stratigrafic şi din acest motiv, ne limităm numai la observaţiile stabi
lite prin săparea şanţurilor L şi T.
Menţionăm totuşi că unele date referitoare la modul de construire a
vetrelor situate in afara complexelor de locuire, precum şi amănuntele re-
feritoare la forma, dimensiunile şi adincimea gropilor cu resturi menajere,
vor fi prezentate separat sau în cadrul ansamblurilor din care fac parte.
•

Ţinînd seama de faptul căt stjaţiunea de la Gura Ghionoaiei se caracte-
rizează în primul rînd printr-o intensă locuire din epoca bronzului, este mai
indicată, prezentarea cronologciă a complexelor de locuire, decit aceea re
zultată din succesiunea stratigrafică (de la suprafaţa solului către soiurile·
sterile).
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Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Fragmente ceramice aparţinînd culturii
Monteoru

CULTURA MONTEORU
Aşa cum reiese şi din observaţiile stratigrafice, purtătorii culturii Mon
teoru, au ocupat întreaga zonă de sud-vest a terasei Ghionoaia. Spre deo
sebire de alte aşezări deschise, contemporane cu aceasta, unde se constată
o intensă şi bogată locuire răspîndită pe o suprafaţă ce depăşeşte 3--4 ha,
aici, purtătorii culturii Monteoru s-au stabilit doar pentru o perioadă foarte
scurtă de timp. Numai aşa se poate explica de ce locuinţele au un carac
ter aproape sezonier; astfel, lipsesc resturile de colibe cu pereţi masivi,
neteziţi şi lustruiţi în interior 8 şi cu podină simplă sau construită din lut,
8. M. Florescu şi C. Buzdugan, Bogdăneşti, raport amplu asupra săpăturilor e
fectuato între anii 1957-1961 (ms.) ; M . Florescu şi G. Constantinescu Cercetări ar
heologice în aşezarea din epoca bronzului aparţinînd culturii Monteoru de Za Ter
.cheşti (judeţul Vrancea), in SCIV, 18, 2, p. 285J305.
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caracteristice ultimei etape a fazei Monteoru Ic3 şi fazei Monteoru Ic2 9, dar
apar în schimb colibe cu pereţi construiţi pe schelet de nuiele subţiri şi lu
tuiţi cu părnint brun sau galben amestecat cu multă pleavă şi paie, foarte
sfărărnicioşi, precum şi vetre mici, de obicei fără gardină cu lipiturile con
stituite de asemenea din pămînt cu o compoziţie neomogenă. Insăşi mate
rialul arheologic de obicei foarte bogat, se găJseşte aici în1]r-o cantitate şi
varietate extrem de redusă.
Deşi delimitate din punct de vedere stratigrafic, cele două nivele
Monteoru determinate la Ghionoaia, nu se deosebesc în ceea ce priveşte
tipul de locuinţă, vetre şi gropi cu resturi menajere. In acest sens, în afară
de observaţiile relevate mai sus, referitoare la detaliile de construire a lo
cuinţelor, trebuie să amintim că cele cîteva complexe (două aparţinînd
etapei a III-a a fazei Monteoru Ic3 şi alte trei din faza Monteoru Ic2), con
stau din mici aglomerări de chirpici mărunţi şi resturi de la vetre cu lipi
tunle aşezate direct pe sol. La nici unul din complexe nu au putut fi deli
mitate forma şi suprafaţa. Nu s-au semnalat nici amenajări pentru podină,
iar cele trei gropi cu restjuri menajere situate in preajma lor, sînt doar
simple alveolări a căror adîncime nu depăşeşte 60 cm, iar diametru! atinge
1 m. Pămîntul de umplutură conţine foarte puţine fragmente ceramice,
cîteva oase şi cochilii de scoici.
Inventarul propriuzis a celor două nivele de locuire Monteoru, nu di
feră decît în cea ce priveşte caracteristicile ceramicei. Astfel, fragm':!nte
le de topoare-ciocan prezintă aceleaşi trăsături tipologice (cu ceafa uşor
cilindrică şi tăişul lăţit), iar cuţitele curbe sînt lucrate deopotrivă din gre
sie sau piatră dură. Trăsăturile ceram.icei sînt insă deosebite ; în acest sens,
constatăm că în nivelul inferior aparţinînd culturii Monteoru, se găsesc
fragmente provenind de la ceşti cu torţi prevăzute cu butjon sau cu şea şi
pragul incipient, ornamentate cu incizii, iar pe corp cu cercuri concentrice
şi mai rar cu incizii sau linii in relief aplicate pentru a marca numărul va
sului. Aceste caracteristici ale ceramicei permit încadrarea resturilor de lo
cuire din depunerea inferioară, într-o etapă tîrzie a fazei Monteoru Ic3,.
care face trecerea către faza Monteoru Ic2 10. (fig. 6/1).
In schimb, în stratul superior s-au descoperit fragmente ceramice de
corate cu linii în relief dispuse în benzi orizontale sau verticale, unghiu
Iare sau în romburi. De asemenea, s-au identificat fragmente de ceşti cu
gura largă, corpul scund şi torţi prevăzute cu şea şi prag ornamentate cu
linii in relief. Prin ornamentare şi prin trăsăturile ei tipologice, ceram.ica
acesttui nivel aparţine primei etape a fazei Monteoru Ic2• (f.i.g. 6/2-4).
Deşi nu conţine un material bogat, aşezarea Monteoru de la Gura
Ghionoaiei prezintă totuşi importanţă pentru cunoaşterea acestei culturi.
Menţionăm astfel, că prin cercetările de suprafaţă se observase că purtăto
rii culturii Monteoru şi...au stabilit gradual spaţiul de dispersiune. Amin
tim pentru aceasta că cele mai numeroase aşezări aparţinînd fazei Mon
teoru Ic3, sint masate in zona cuprinsă intre Siret şi Munţii Carpaţi, iar la
9. M. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea etapelor ttmpurll ale culturii Monteoru
In Moldova, in AM, IV,, p. 39-118.
10. ldem, p. 75-79.
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est de Siret, cu cit ne depărtăm de bazinul acestui riu, resturile de locuire
Monteoru Ic3 devin aproape inexistente. Totuşi, prin cercetarea zonei nord
estice a Podişului Birladului s-a constatat că incepind cu etapa a III-a a fa
zei Monteoru Ic3, a fost ocupat şi bazinul Berheciului, pentru ca în faza
următoare, Ic2, purtătorii culturii Monteoru să se răspîndească masiv în
.această regiune 1 1 • Din cele relatate aici se observă că limita estică a ariei
de dispersiune a ·fost stabilită într-o perioadă mai îndelungată, corespun
zătoare (la nivelul acttual al cercetărilor) cu sfîrşitul fazei Ic3 şi începutul
fazei Monteoru Ic2 . Identificarea la Gura Ghionoaiei a unor resturi de lo
.cuire caracteristice ultimei etape a fazei Ic3, oferă argumente în sprijinul
ipotezei formulate mai sus. (Fig. 6, Fig. 8).
De asemenea, prin determinarea unui nivel de locuire cu o ceramicăl
specifică fazei Ic2, dovedeşte că cel puţin in această zonă a Moldovei, nu
2
poate fi vorba de o contaminare între fazele Ic2 Ia 1 . De altfel, trebuie să
.amintim că nu numai la Gura Ghionoaiei ci şi la Năstăseni, Podul Morii
sau Bărboasa 13 au fost semnalate aşezări bogate a căror repertoriu ceramic
se încadrează strict prin trăsăturile sale în faza Monteoru IC2 14•
CULTURA NOUA
Aşezarea aparţinînd acestei culturi se caracterizează prin locuinţe gru
pate, ale căror resturi apar la suprafaţa solului sub forma unor pete de
cenuşă cu diametrele de 20-30 m. Din cele trei cenuşare identificate prin
săpăturile noastre, a ·fost cercetat integral doar cenuşarul I, s-a secţionat
circa 2/3 din cenuşarul II, iar în ceea ce priveşte cel de-al treilea grup de
locuinţe, nu s-au obţinut decît prea puţine date întrucît a fost acoperit de
-construcţie (fig. 1).
Din cele ce s-au relatat cu ocazia prezentării datelor stratigrafice re
zult]� că prin structura lor cenuşarele constituie o aglomerare de resturi de
locuire care dispare treptat cu cit ne depărtăm de limitele zonei maxime

ale lentilei de cenuşă.
Intrucit cenuşarul I a fost cercetat integral şi s-au obţinut datele cele
mai concludente cu privire la sistemul de construire a locuinţelor şi a ve
trelor, ne vom opri în continuare la prezentarea celor mai semnificative
date.
In sectorul de est, la baza stratului cu cenuşă, s-au identificat restu
rile unei locuinţe care datorită arderii puternice are pereţii sfărîmaţi pînă
la pulverizare. Cu toate acestea, s-au păstrat sub forma unor plăci masive,
bucăţi din podina de lut crud a locuinţei. Stratul de pămînt galben-nisipos
nu a fost aşezat direct pe solul de călcare, ci pe o depunere de prundiş a
cărei grosime nu depăşeşte 1 5 cm. Solul galben-nisipos aşternut deasupra
a fost puternic tasat încît s-a transformat intjr-o masă compactă, solidă şi

1 1 . Idem, p. 42-43
12. Ipoteza emisă de Al. Vulpe, vezi In Dacia, N.S.V., p. 1 14 şi

problemă vezi şi la M. Florescu, op. cit., AM, IVi p. 107-1 10.
13. Vezi in prezentul volum.
14. Asupra caracteristicilor fazei Monteoru Ica din aceastA zonA
la M. Florescu, op. cit., in AM, IV, p. 39-118.
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uniformă. Prin ardere, aceasta a căpătat o culoare alb-cenuşie, iar în zonele
peste care s-au prăbuşit pereţii, stratul superior al podinei a devenit gal
ben-cărămiziu. Este interesant de amintit că tot aici, fiind protejată de
masa de chirpici de deasupra, s-a observat că podina a fost feţuită cu două
straturi de lutuiri succesive cu un pămînt galben mult mai fin decît cel
folosit pentru platforma propriuzisă. In marginea de est a podinei au fost
identificate şi restlurile de la vatra locuinţei ale cărei lipituri constituite
din pămînt fin galben-nisipos, au fost aplicate peste o masă compactă de
fragmente ceramice, la rîndul lor depuse direct pe podea. Datorită arderii
puternice atît lipiturile vetrei cît şi fragmentele ceramice au fost puternic
calcinate încît nu s-a putut reconstitui forma exactă, iar în ceea ce priveşte
fragmentele ceramice este posibil ca ele să provină de la un vas spart ri
tual 1 5• Pereţii locuinţei prăbuşiţi atît pe podină cît şi mult în afara ei şi
aproape pulverizaţi prin ardere au păstrat doar în puţine cazuri urma nu
ielelor sau a parilor de la colţuri, peste care se aplica stratul de lut ames
tecat u pleavă.
In imediata apropiere a locuinţei s-a observat o mică moviliţă de ce
nuşă rezultată din depuneri succesive de resturi menajere (coas�, scoici.
cărbune, fragmente ceramice, cenuşă, lut galben etc.) şi transformată pri.n
ardere in mare măsură într-un sol de culoare cenuşie 16• Ea avea acelaşi
rol funcţional ca şi gropile cu resturi menajere semnalate în toate aşezările
din epoca bronzului 1 7• De asemenea, trebuie menţionat că în afara locuin
ţei, dar în imediata ei apropiere au fost descoperite resturile masive ale
unei vetre de formă ovală accentuată, prevăzută cu gardină din pietre
plate de dimensiuni mici şi mijlocii. Spre deosebire de vatra interioarA!
aceasta a fost construită pe un strat gros de prundiş amestecat cu frag
mente mărunte ceramice.
In zona centrală şi de sud a cenuşarului s-au semnalat resturile unei
a doua locuinţe de suprafaţă construită după aceleaşi criterii ca şi prima
descrisă mai sus. Datorită faptului însă că platforma din lut crud nu a fost
atît de calcinată s-a putut aici observa mai clar şi pe o suprafaţă mai în
tinsă, cele două straturi de feţuială a căror grosime nu depăşea 6 cm şi
pentru care s-a folosit pămînt fin galben-nisipos. Nu putem trece cu vede
rea nici faptul că s-au păstrat cîteva bucăţi de chirpici provenind de la
baza pereţilor. La acestea se observă urme de pari şi în continuare cele de
nuiele groase. Intr-un singur caz, s-a putut determina şi groapa parului a
cărui adincime nu depăşea 50 cm. In dreptul acestuia, podina este uşor con
cavă, ceea ce dovedeşte că iniţial se delimita prin parii de colţ suprafaţa lo
cuinţei şi apoi se construia platforma şi pereţii. Ca şi la locuinţa preceden15 In aşezările aparţinind culturii Noua din Moldova este pentru prima oart·
clnd se foloseşte acest sistem. In culturile din bronzul mijlociu din Moldova şi mai
ales in cultura Monteoru vetre aşezate pe vase sparte ritual apar destul de frecvent..
Pentru aceasta vezi M. Florescu, AM, IV, p. 39-1 1 8 ; M. Florescu şl G. Constantinescu,
op. cit. in SCIV, 18, 2, p. 265-305.
16. Primele informaţii referitoare la prezenţa acestor movile cu cenuşA au fost
furnizate de cAtre Adrian C. Florescu . pe baza sApAturilor de la GirbovAţ, judetul
Tecuci ; vezi penţ;ru aceasta A. C. Florescu, in Danubius, I, p. 69-73).
17. Idem_
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tă, lipiturile vetrei au fost aşezate direct pe podină, fiind înconjurate pro
babil de o mică gardină elin lut. In afara locuinţei s-au semnalat două mo
vile cu cenuşă a căror structură este asemănătoare celei descrise mai sus.
Nu mai puţin semnificativă pentru cunoaşterea structurii unui cenuşar
este şi faptul că cele două locuinţe ale căror resturi au fost puternic cal
cinate sînt acoperite cu un strat gros de cenuşă peste care s-a refăcut una
din locuinţe a cărei platformă acoperăl parţial pe aceea a locuinţei I. Pentru
a crea o suprafaţă solidă s-a aştjernut mai intîi pietre plate de dimensiuni
mici şi mijlocii peste care apoi s-a tasat pămîntul galben-nisipos. Fiind mai
la suprafaţă lipiturile pereţilor s-au imprăştiat, iar în unele locuri a fost
deranjată şi platforma. O a doua locuinţă a •.fost refăcută in zona centralăJ
a cenuşarului, depunîndu-se ca şi în cazul precedent mai întîi un strat de
pietre şi apoi pămîntul galben-nisipos. Menţionăm în mod deosebit şi fap
tul că baza pereţilor a fost de asemenea întărită cu pietre plate aşezate ver
tical. In interiorul locuinţei, sub masa de chirpici de la pereţi s-au identifi
-cat lipiturile vetrei, refăcute de două ori. Pentru a-i mări soliditatea, s-a
aplicat peste podină, un strat gros de prundiş şi apoi lut amestecat cu cal
car ( ?), care a dat o compoziţie asemănătoare rnortalului, iar lipiturile
_groase de 4-5 cm, au fost aşezate peste acest mortar, obţinîndu-se astfel
o masă compactă foarte rezisten1;jăJ. Lîngă vatră s-au găsit două rişniţe ova
le din grezie şi două frecătoare, un fragment de topor-ciocan şi cîteva frag
mente ceramice provenind de la vase în formă de sac decorate cu briu în
relief. La această locuinţă nu s-a putut observa in preajmă movila de ce
nuşă, ci dimpotrivă s-a constatat o mică alveolare în solul cenuşiu, umplu
tă apoi cu straturi de reziduri (cărbune, bucăţi mici de chirpici
_:.�... fragmente
<:eramice, cenuşă etc.). (Fig. 4).
Intrucit cenuşarul 1 a fost săpat în întregime s-au putut face observa
ţii nu numai asupra structurii sau a elementelor de construcţie a locuinţe
lor, ci şi asupra inventarului. Din acest punct de vedere nu ne vom opri
însă la descrierea principalelor obiecte (ele constituind un capitol separa t),
<:i la cu totul alte aspecte ale problemei. Astfel, s-a observat că în afara li
mitelor cenuşarului s-au identificat doar in mod cu totlul izolat cîteva unel
te din os (doi omoplaţi crestaţi şi un cuţit din coastă de animal, fragmente
mărunte ceramice sau două bucăţi de frecătoare din gresie), în schimb în
interiorul lentilei cu cenuşă sînt masate atît vasele fragmentare cît şi unel
tele de toate categoriile şi în diferite stadii de prelucrare, precum şi obiec
tele mici din os sau acelea din metal. Nu mai puţin semnificativ este şi fap
tul că acest inventjar chiar in cazul cenuşarului, gravitează în jurul locuin
ţelor şi în interiorul lor. In movilele cu cenuşă conţinînd resturile mena
j ere s-au descoperit doar cîteva unelte care fuseseră aruncate după o folo
.sire îndelungată 18• De altfel, în nici una din movilele cu cenuşă nu s-au
găsit obiecte întregi sau de metal. Ca ultimă observaţie asupra inventaru
lui din cenuşarul 1, consemnăm preponderenta uneltelor din os în diferite

18. Din informaţiile lui Adrian C. Florescu in aşezarea de la Gîrbovăţ, movilele
cu cenuşă situate in preajma locuinţelor nu conţin unelte sau fragmente ceramice
.ci numai arsură, cărbune şi oase.

•
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stadii de prelucrare, a acelora din bronz şi apoi a obiectelor din piatră.
Ceramica nu atît de variată ca forme este în mare măsură foarte fragmen
tată încît nu s-au putut reconstitui vase întregi. In cadrul inventarului
cenuşarului 1, ea constituie din ansamblul resturilor arheologice şi jude
cînd sub raportul cantitativ doar o categorie principalăl deoarece în mod
evident se detaşează preponderenta diferitelor prototipuri de unelte de os
şi în general a oaselor de animale 19• In sfirşit, tot aici trebuie să amintim
că atît în interiorul locuinţelor cît şi în preajma lor au apărut şase rîşniţe
ovale din gresie sau piaflră dură, precum şi zece frecătoare întregi sau frag
mentare lucrate din aceeaşi materie primă ca şi rîşniţele.
Cenuşarul 2. S-a amintit deja la început că acest cenuşar a fost cer
cetat parţial ; secţiunile însumînd circa 2/3 din suprafaţa sa. Resturile de
locuire sînt aici masate de către zona centrală a cenuşarului unde se
observă aglomerări de chirpic provenind de la pereţii locuinţelor. In acest
sector, s-au identificat două platforme din iut crud situate la numai 3 m
una de alta. Deşi atît de aproape ele aparţin la două locuinţe bine dis
tincte. Acest fapt poate fi dovedit nu numai prin observaţiile făcute asu
pra pereţilor şi a direcţei lor de prăbuşire, ci şi asupra modului de con
struire a platformei. Astfel, podina locuinţei 1 a fost construită dintr- un
strat de prundiş bine tasat, peste care s-a aşternut o masă compactă de
lut galben nisipos întărit şi uniformizat la partea superioară printr-o
feţuială a cărei grosime atinge 4 cm (de altfel un fapt mai puţin obişnuit
deoarece aceste Juturi suplimentare sînt mai subţiri atingînd circa 2 cm).
Pereţii prăbuşiţi spre interior au protejat podeaua, care s-a păstrat în cea
mai mare parte intactă. Cu toate acestea, in zona unde incendiul (care a
distrus însuşi locuinţa), a fost mai puternic s-au calcinat pînă la pulveri
zare ca şi în cazul pereţilor locuinţelor din cenuşarul 1 . Din acest motiv,
nu s-a putut surprinde vatra din interior şi nici alte elemente de con
strucţie.
Cea de a doua locuinţă situată aşa cum am arătat ia circa 3 m de
prima, a fost distrusă în mare măsură prin ardere. S-a păstrat doar o mică
porţiune din platformă, calcinată puternic şi sfîrămată iar pereţii s-au
transformat într- o masă de arsură roşie-cărămizie. Cu totul incidental,
cîteva bucăţi provenind din chirpicii de la pereţi care au fost împrăştiate
la o distanţă mai mare, păstrează urmele de nuiele alternînd cu acelea
de pari subţiri. De asemenea, este interesant de amintit că s-au descope
rit fragmente de chirpici care au fost iniţial acoperiţi cu o materie albi
cioasă, asemănătoare varului (probabil o varietate a unui carbon de calciu).
Nu putem trece cu vederea, că în interiorul locuinţelor sub masa de ar
sură provenită de la pereţi s-au identificat lipiturile vetrei aşezate direct
pe podea, fără nici un strat intermediar (prundiş sau fragmente ceramice)
aşa cum s-a observat mai ales la celelalte vetre din locuinţa cenuşarului 1 .
Forma ş i dimensiunile nu au putut f i stabilite deoarece lipiturile vetrei
deşi compacte şi groase de 5-6 cm au fost fie puternic arse şi transformate
in cenuşă, fie împrăştiate prin prăbuşiea pereţilor deasupra ei. In ime19. Piimul care a atras atenţia asupra acestei probleme a fost Adlian C. Flo
rescu, vezi op. cit., AM, II-III, p. 1 43-216.
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diata a_Rropiere a locuinţei 2 s-a descoperit o movilă cu cenuşă, în inte
riorul căreia se observă clar şase straturi alternative de cărbune, arsură
şi cenuşă. In afară de cîteva oase de animal foarte s:fărimate în interiorul
movilei nu s-au identificat fragmente ceramice sau unelte cu care nu se
mai foloseau, aşa cum s-a semnalat în movilele cu resturi menajere ale·
cenuşaruiui 1 .
O altă observaţie rezultată din cerc�tarea cenuştarUlui 2 constă şi in
faptul că în zona secţionată şi care reprezintă cea mai mare parte a su
prafeţei sale nu s-a determinat cea de a doua etapă de locuire. In acest
sens, menţionăm că locuinţa distrusă prin incendiul puternic nu a fost
refăcută ca în cazul cenuşarului 1 şi din acest motiv însăşi depunerea
solului cenuşiu din care este format cenuşarul are o grosime ce nu depă
şeşte 50 cm în timp ce grupul de locuinţe precedent a constituit prin res
turile lor o lentilă care atinge 1 m. Trebuie să subliniem şi faptul că aceste
refaceri s-a observat şi stratigrafic prin nuanţele diferite ale cenuşei
depuse.
In ceea ce priveşte inventarul, constituit din fragmente ceramice, u
nelte şi oase de animal, nu s-a putut face alte observaţii faţă de acelea
rezultate prin cercetarea cenuşarului 1 .
Cenuşarul 3 . Cea mai mare parte a suprafeţei cenuşarului fiind aco
perită de construcţii, secţiunile trasate în zona de sud-est a terasei au
delimitat doar marginile acestuia şi parte foarte restrînsă a lentiiei cu ce
nuşă propriuzisă. Datorită acestui fapt nu s-au obţinut obsevratii referi
toare la numărul de locuinţe şi la detaliile lor de construcţie. In schimb,
trebuie să menţionăm că in zona periferică a cenuşarului s-a descoperit
o vatră cu gardină din piatră şi cu lipiturile aşezate pe fragmente cera
mice provenind de la un vas în formă de sac. In cadrul aşezării de
[a Gura Ghionoaiei s-a mai semnalat o vatră asemănătoare, în cenuşarul
1, cu deosebirea că atît lipiturile cît şi fragmentele ceramice fiind calci
nate puternic nu s-a putut stJabili dacă iniţial s-a spart unul sau două vase
peste care s-a aşternut vatra. Aici, dimpotrivă fiind situată în zona peri
ferică unde nu există resturi masive de locuire, vatra s-a menţinut a
proape integral. Amintim de asemenea că lingă vatră s-au descoperit două
rîşniţe şi cîteva unelte din os.
3 este puţin numeros.
Inventarul propriu zis al cenuşarului
Acest fapt este explicabil dacă ţinem seama de observaţiile rezultate prin
cercetarea
cenuşarului 1 , unde se constatase că sub raportul cantitativ

materialul arheologic constînd din unelte şi obiecte din os, piatră sau me
tal, precum şi fragmente ceramice este in imensa sa majoritate grupat in

locuinţe şi în jurul lor iar in zona periferică este aproape inexistent.

Desigur că nu se poate afirma că prin cercetarea integral:al sau par
ţială a celor trei cenuşare de la Gura Ghionoaiei s-au epuizat toate pro
blemele referitoare la tipul de locuinţă şi la detaliile de construire a lor
sau la alte elemente legate de însăşi caractjerul aşezării, dar credem că pre
zP.ntarea de mai sus

oferă date pentru cunoaşterea

staţiunilor

specifice

culturii Noua din zona nord-estică a podişului Bîrladului , cu atit mai mult,
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-cu cît pînă în anul 1961 nu s-au efectuat cercetări în aşezări aparţinînd
acestei culturi.
In afară de constatările şi observaţiile menţionate pină acum, tre
buie să relevăm faptul că prin săpăturile efectuate a rezultat un bogat
material arheologic care la rindul său întregeşte repertoriul formelor ce
ramice şi al tuturor categoriilor de unelte şi obiectje caracteristice culturii
Noua 20. In acest sens, dacă ne referim la ceramica descop<:!r ită în cele trei
cenuşare observăm în primul rind, că atît in complexele de locuire pro
priu zise cît şi în afara lor, lipsesc cu desăvîrşire formele întregi sau
întregibile, senmalîndu-se doar într-un procentaj redus vasele ce se pot
reconstitui parţial. Imensa majoritate a acestei categorii din inventarul
arheo1ogic constă din fragmente, totuşi s-a putut reconstitui repertoriul
formelor de vase identificate cu ocazia săpăiturilor. Trebuie să precizăm că
procentajul sub raportul cantitativ nu are caracter absolut intrucit el nu
rezultă din cerc�tarea integrală a aşezării Noua de la Gura Ghion::>aiei
Astfel, este posibil ca anumite forme mai des întîlnite in 1ocuinţele unui
cenuşar pot să aibă un rol secundar în cadrul complexelor de locuire din
alt cenuşar. Totuşi, judecind după întregul material descopelit repertoriul
formelor cerarnice de la Gura Ghionoaiei se reduce la patru categorii prin
cipale.
Un prototip caracteristic şi totodată cel mai numeros îl constituie va
sul in formă de sac cu corpul drept sau uşor rotunjit cu marginea buzei
întărită şi numai in rare cazuri uşor răsfrintăi in afară. Menţionăm de
asemenea, că la această categorie predomină formele cu corpul drept şi
fără torţi, după care urmează vasele sac cu corpul uşor rotunjit prevăzut
cu torţi in bandă sau de secţiune lenticulară şi mai rar rectangulară cu
colţurile arcuite, aşezate in interspaţiul dintre buză şi umăr. In ceea ce
priveşte ornamentarea, ambele variante au ca motiv caracteristic brîul
simplu in relief şi mai puţin briul alveolat sau crestat. In foarte rare ca
zuri şi numai pe vasele cu corpul drept se aplică brîuri mu1tiple dispuse
orizontal.
Al doilea prototip il constituie ceaşca cu două torţi cu gura largă şi
-corpul rotunjit. In cadrul acestui grup trebuie să mai distingem însă cîteva
categorii. Astfel, semnalăm mai întîi ceştile lucrate din pastă foarte fină,
de culoare neagră sau brun-cărămizie cu puternic 1uciu pe ambele feţe,
prevăzute cu torţi în bandă trasă din buza vasului sau cu torţi cu mar_gi
nile ridicate şi care uneori păstrează şeaua sub forma unei simple albieri.
Corpul ceştilor este scund, uşor rotunjit şi întotdeuana acoperit cu moti
ve decorative constînd din incizii, caneluri şi pliseuri, dispuse vertical sau
concentric. Aceleaşi ornamentje se aplică orizontal şi pe gîtul ceştilor. De
asemenea, ia aceste categorii decorul poate fi realizat numai din incizii
mărunte asociate UJneori cu alveole sub forma unor benzi orizontale, ver
ticale sau concentrice. Pe cîteva fragmente ceramice apare incizia simpl?
20. Pentru repertoriul de forme şi motive decorative precum şi pentru inventa
rul de unelte şi obiecte din bronz apa.rţinind culturii Noua, vezi M. Petrescu-Dimbo
viţa, op. ctt., in SCTV, 3-4, 1953, p. 443 şi urm. ; Adrian C. Florescu, op. ctt. , in AM,

II-III, p. 146-216.
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cu aj utorul căreia se constituie romburi cu cîmpul haşurat, fanioane în
crucişate sau S-uri legate. Prin forma şi motivele decorative această ca
tegorie reprezintă fără discuţie evoluţia prototipurilor întîlnite în fazele
tîrzii Ha şi IIb ale culturii Monteoru. In repertoriu ceramic al culturii
Noua, ceaşca, strîns legată tipologie de cea clasică Monteoru tîrzie, este
prezentă în inventarul tuturor aşezărilor aparţinînd culturii Noua din
Moldova 21•
O a doua categorie de ceşti lucrată de asemenea din pastă fină cu
luciu metalic pe ambele feţe şi prevăzută cu torţi cu creastă, trasă din
buza vasului, cu corpul uşor rotunj it şi gîtu:l scund, constituie un grup
mai puţin numeros decît primul, din ansamblul de forme cerarnice de la
Gura Ghionoaiei. La acestea, se aplică atît pe git cît şi pe corp un decor
realizat din caneluri sau pliseuri fine dispuse oblic şi vertical pe corp. Din
punct de vedere tipologie acestea reprezintă forme înrudite cu acelea cla
sice Monteoru, dar care au căpătat trăsăturile lor proprii (torţile cu crea
stă, s-a simplificat la maximum decorul, etc.).
Procentaj ul însă cel mai ridicat îl observăm la a treia categorie de
ceşti lucrate din pastă mai puţin fină cu mult nisip în compoziţie şi cu
uşoare urme de luciu la exterior. In majoritatea cazurilor această formă
este prevăzută cu două torţi trase din buză şi uşor supraînălţate, cu gîtul
scurt, corpul cu profilul rotunjit, fundul �ngustat şi în general fără decor.
Totuşi, s-au găsit fragmente de ceşti la care s-a aplicat la linia de demar
care dintre gît şi umăr un şir de alveole dispus orizontal sau o bandă din
linii incizate fin. Trebuie în continuare să menţionăm, că în afară de for
mele caracteristice prevăzute cu torţi cu buton în aceiaşi categorie se
încadrează şi acele ale căror torţi sînt prevăzute cu creastă sau buton
incipient.
Deşi nu constituie o categorie principală. străchinile tronconice cu
marginea dreaptă sau o uşoară tendinţă de arcuire spre interior, se găsesc
alături de celelalte două prototipuri, in toate complexele de locuire, dar
intr-un procentaj mult mai redus.
De asemenea unele va:>e mid tronconice care ar putea totuşi fi în
cadrate in categoria vaselor sac, credem că ele constituie un prototip
aparte care este numai înrudit cu acela sac ; la acestea se observă că de
corul constă din crestături şi în foarte rare c�zuri şi din brîu simplu apli
cat imediat sub buza vasului. Ele pot fi considerate ca avînd acelaşi rol
cu paharele sau bolurile care se întîlnesc în cadrul altor grupuri din epoca
bronzului. 22 Pentru a incheia prezentarea ceramicii descoperită în aşe
zarea Noua de la Gura Ghionoaiei este necesar să amintim că în afara
motivelor decorative pe care le-am descris cu ocazia prezentării principa
lelor forme de vase, s-au identifica� fragmente ceramice ornamentate cu
triunghiuri incizate sau benzi unghiulare, pastile aplicate sub forma unor
benzi orizontale sau grupuri constînd din 2- 3 briie în relief aşezate ver
tical pe gîtul vaselor. (f.ig. 7 / 1 -3 ;

8/2-4).

21. Adrian C. Florescu, op. cit., fn AM, II-III, p. 1 40-216.
22. Ne referim la formele care sint caracteristice culturii Monteoru.
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După cum am arătat, unele categorii de vase sint lucrate dintr-o pastă
neagră sau brun-cărămizie cu mult nisip în compoziţie şi cu luciu metalic
pe ambele feţe. Trebuie să precizăm că numai formele de tradiţie Mon
teoru sau cele derivate din acestea se caracterizează prin această pastă
fină. Celelalte categorii sînt lucrate din pastă bună cu pietricele şi cioburi
p isate în compoziţie, de culoare brună sau pete cenuşii sau negricioase.
In generat ceramica descoperită în cenuşarele săpate, conţine un număr
redus de forme şi motive decorative. Dintre acestea se detaşează totuşi
sub raportul cantitativ vasul în formă de sac şi apoi ceaşca (din reperto
riul de forme) ş·i motivele ornamentale constînd din briuri 'In relief apli
cate exclusiv pe vasele sac şi apoi caneluri şi pliseuri care constituie de
corul

caracteristic ceştilor.

-

8/2).

2

1
Fig. 7.

(fig.

3

Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Fragmente ceramice descoperite în cenuşar

In afară, de ceramică inventarul celor trei cenuşare conţine un număr
considerabil de unelte şi obiecte lucrate din metal, piatră şi os, rolul pr�
cumpănitor avîndu-1 însă categoria acestora din urmă. Ca şi in celelalte
aşezări Noua din Moldova, numărul uneltelor din metal este extrem de
redus. De altfel trebuie să subliniem că în afară de trei dălţi din care
două sînt prevăzute cu mîner din os, in rest ele se încadrează în categoria
obiectelor mici, de uz casnic sau de podoabă. Astfel, menţionăm două ace
prevăzute cu urechiuşe şi trei cu capetele ascuţite, mijlocul îngroşat şi
cu secţiunea transversală rectangulară. Urmează apoi cîteva obiecte de po
doabă din care amintim acul cu capul globular şi o verigă! (cercei). fig.

1 1/,1 ,4-5.

Un repertoriu foarte bogat de prototipuri ni-l oferă însă categoria
uneltelor şi obiectelor iucrate din os (fig. 10/1-5). Este de altfel cunoscut
faptul că din asamblul inventjarului culturii Noua prioritatea o au unel
tele şi obiectele din os. Atragem atenţia că sub aspectul tehnicei de pre
lucrare se constată două categorii bine diferenţiate. Unelte ca : seceri,
dălţi, împungătoare sau cuţite, sînt deobicei prelucrate cu multă atenţie
doar in partea strict utilizabilă. I n schimb, a doua categorie care conţine
obiectele mici de uz casnic sau de podoabă precum şi vîrfurile de săgeată
sau psatiile, sînt lucrate cu multă îngrijire şi fineţe dovedind o tehnică de
prelucrare superioară. Aşa cum am arătat mai sus, repertoriul uneltelor
şi obiectelor din os este foarte variat. Din categoria un�ltelor de dimen
siuni mari trebuie să amintim in primul rînd cuţitul şi secerea .Lucrate
5

-

Carpica
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Dealul Morii . Gura Ghionoaiei. Fragmente ceramice aparţinînd culturii
Monteoru ( 1 ) şi Noua (2-4)
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Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Obiecte lucrate din os . 1-2 dălţi ; 3-4 cuţite;
5, 7 mînere ? 6 fusaiolă aparţinînd culturii Noua
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deobicei din coastă de animal, cuţitele au tăişul uşor curbat şi o prelungire
folosită ca mîner. Deşi faţă de cuţite seceriJe se găsesc intr-un procentaj
mai redus, totuşi eie sint foarte semnificative pentru cunoaşterea inven
tarului unei aşezări Noua. Lucrate deobicei din falcă de animal ele se
deosebesc de celelalte unelte mari printr-o
tehnică de
prelucrare su
perioară. Astfel, se observă că cele mai numeroase sint dălţile prelucrate
numai la capătul de întrebuinţare, după cum urmează acela sub forma
unor mici toporaşe cu secţiunea lenticulară, tăişul ascuţit şi finisate cu
multă ingrijire. In afară de acestea apar şi dălţi prelucrate din corn fini
sate numai la capătul de întrebuinţare. Amintim apoi că pentru a se ob
ţine dălţi cu capătul lăţit se foloseau fragmente din coastă de animal care
se prelucrau şi se 1ustruiau. In categoria uneltelor de os de dimensiuni
mai mari trebuie să încadrăm Ş•i unele împungătoare prelucrate in majori
tatea cazurilor numai în partea strict utilizabilă. In sfirşit, nu putem trece
cu vederea că apar destul de frecvent piepteni prelucraţi din coastă de
animal. Uneori crestăturile (dinţii) sint aplicate pe lungimea coastei iar
alteori pe capete, obţinindu-se astfel piepteni cu duble crestături. De ase
menea, i.n aşezarea de 1a Gura Ghionoaiei apare frecvent omoplatul cres
tat a cărui întrebuinţare nu a fost încă stabilită.
Nu mai puţin interesante sînt obiectele de uz casnic şi de podoabă
lucrate din os.
Ele se caracterizează in primul rînd printr-o t�l}.nică de prelucrare ingri
jită şi prin motive decorative a căror fineţe nu poate fi pusă la îndoială.
Din analiza acestor obiecte se poate constata că in unele cazuri s-a căutat
să se transpună in os prototipuri lucrate din bronz. 23 Aşa se explică pre
zenţa celor cu mijlocul îngroşat, capetele ascuţite şi cu secţiunea trans
versa1ă rectangulară, acele cu protuberanţe sau acelea cu capul globular.
Mai apar in număr mult mai mare acele simple perforate sau mici împun
gătoare lucrate de obicei ingrijit. In mai mică măsură dar semnificative
ni se pare folosirea virfurilor de săgeată din os. ln aşezările Noua au fost
identificate pînă acum patru prototipuri (cu corpul cilindric şi capul co
nic, goale in interior, faţetate de formă prismatică, triunghiulare cu baza
concavăl şi secţiunea transversală romboidală sau în sfîrşit triunghiu lară cu
baza dreaptă, subţiată uneori perforată avînd de a.sem':!'nea secţiunea
transversală romboidală. 24 Acest ultim prototip este întîlnit cel m<t1 d·�s în
aşezarea Noua de care ne ocupăm aici. Menţionăm că deşi se cunosc în
această vreme un număr mult mai mare de diferite prototipuri, virfurile
de săgeată sint singurele obiecte care au putut fi încadrate în categoria
acelora flosite ca arme (fig.

1 2/1-3).

S-a putut observa din cele relatate pînă aici, că atit prin structura
economică cit şi prin inventr:tr, aşezarea de la Gura Ghionoaiei se înca
drează întru totul în contextul fenomenului Noua-Sabeatinovka caracteri323. Pentru studiul comparativ vezi Adrian C. Florescu, op. cit., in AM, II-III, p.
1 43-21 4 ; idem, op. dt., in Dacia, N.S. II, p. 36-94.
24. Idem i1;1 AM, II-III, p. 143-216 ; idem, in Dacia, N.S., XI, p. 56-94.

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

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA DEALUL MORII

69

1
1 1
1 '

\

9

- m

5

3
Fig. 10.

-

Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Obiecte de
apartinind culturii Noua
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Obiecte din bronz descoperite in cele
două nivele de locuire Noua

Dealul Morii. Gura Ghionoaiei.
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tic pentru spaţiul carpato-dunărean la sfîrşitul epocii bronzului şi al cărui
conţinut a fost deja determinat. 25
Ceea ce insă atrage atenţia în mod deosebit aici este faptul că s-a
sesizat un nivel de locuire aparţinînd culturii Noua dar al cărui material

..
.. ..
... ...

"\)

Fig. 12.

2

-

· -

Dealul Morii. Gura Ghionoaiei .
Virfuri de săgeţi din os descoperite
in aşezarea �oua

conţine trăsături ce se depărtează de acelea cunoscute pină acum. Astfel,
s-a constatat că aşezarea nu se mai caracterizează prin locuinţe grupate,
care apar azi sub forma unor cenuşare, ci dimpotrivă prin locuinţe de su
prafaţă situate la circa 20-25 m distanţă unele de altele. In ceea ce priveşte
structura economică, se observă o oarecare diminuare a rolului pe care 1-a
avut anterior creşterea vitelor, aces� fapt fiind concretizat printr-un procen
taj mai redus al materialului osteologie descoperit în noul nivel de locuire.
In linii generale inventarul propriu zis al aşezării nu se deosebeşte de cel
identificat in aşezarea cu cenuşare� Deşi cu alt prilej s-au\scos,,iJt, evidenţ�
principalele caracteristici ale materialului arheologic aparţinind noului
nivel de locuire Noua, este necesar acum să se facă unele precizări şi
completări. 26
In acest sens, menţionăm că s-au descoperit cinci locuinţe de supra
faţă, două gropi cu resturi de menajere şi cîteva complexe de locuire mai
puţin bine păstrate. Din punt de vedere stratigrafic, s-a arătat deja că
noul nivel de locuire acoperă solul brun sau cenuşiu în care au fost iden
tificate resturile celor trei cenuşare. Pentru a scoate in evidenţă deose
birile in ceea ce priveşte sistemul de construire al locuinţelor, dintre cele
două nivele de locuire Noua vom insista asurpa prezentării mai amănun
ţite a locuinţei 1 şi 3. Astfel, s-a observati că locuinţa 1 situată pe şanţul
2,30 m), fără, podină consti
7 m şi 1
L este de formă rectangulară (L
tuită din lut crud ci numai din pămînt brun bine tasat. Lipiturile prove
nind de la pereţi au fost aplicate pe un schelet de nuiele groase iar la
colţuri pereţii erau susţinuţi de pari. In afară de vatra centrală ale cărei
=

=

25. Am ţinut seama de consideraţiile r�feritoare la problema sfîrşitului epocii
bronzului expuse de Adrian C. Florescu in Dacia, �.S. , Il, p. 36-94.
26. M. Florescu şi V. Căpitanu, op. cit., in Carpica, I, p. 27-G5.
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lipituri au fost făcute de două ori, s-au mai identificat două mici vetre
constituite din lut galben nisipos. Existenţa vetrelor ar putea sugera ipoteza
potrivit căreia locuinta ar 'fi avut eventual trei încăperi. Nu au fost însă
sesizate şi alte elemente de construcţie care să vină în sprijinul ipotezei de
mai sus. In interiorul locuinţei sub masa de chirpici a apărut o rîşniţă şi
lîngă ea un vas de provizie fragmentar. De asemenea, în jurul vetrei cen
trale s-a găsit mult cărbune şi cenuşă amestecată cu oase de animal. In
afară de cîteva fragmente ceramice nesemnificative atragem atenţia în
mod deosebit oăi sub masa de chirpici s-a descoperit un celt de bronz (va
rianta răsăriteană a celtului ardelean) 27• In apropierea acestei locuinţe s-au
identificat resturile unei alte colibe mult mai mici (L
4 m, 1
3 m). Ca
şi în cazul precedent s-a constatat lipsa podinei, iar pereţii au fost consti
tuiţi după acelaşi sistem semnalat la locuinţa 1 . Au apărut însă şi unele
elemente mici ca de exempl u gardina in jurul lipitu rilor vetrei iar la baza
pereţilor s-a aşezat un strat de 'pietre de riu de dimensiuni mici şi mijlo
cii. Ţinînd seama de dimensiunile sale cît şi de faptul că locuinta se află
la numai 3 m distanţă de cea precedentă, este posibil, ca ea să fi avut rolul
unei adevărate anexe.
Foarte interesantă ni se pare locuinţa 3, la care s-au putut face obser 
vaţii cu totul deosebite asupra sistemului de construire a vetrei. Iniţial,
pe locul unde urma să se aşeze lipiturile vetrei s-a spart un vas, iar
fragmentele uşor tastate, au format un strat compact care a fost acoperit
de lipituri din lut galben nisipos, groase de 3-4 cm. Fiind folosită pro
babil intens, sau arsă puternic, masa compactă a iipiturilor s-a deteriorat
şi din acest motiv s-a aplicat încă un rînd de lipituri (constituite de ase
menea din lut galben nisipos). Prin această refacere însă vatra a fost şi
micşorată simţitor faţă de cea iniţială. In jurul ei s-au descoperit frag
mente ceramice provenind de la vase-sac, cu marginea tntărită şi decorate
cu brîu în relief. Menţionăm în mod deosebit şi faptul că la circa 20 crn
de marginea vetrei s-au găsit sub fragmentele ceramice cîteva obiecte din
bronz (două aplice şi un ac cu capul globular şi cu patru protuberanţe)
precum şi o dăltiţă din os.
Alte observaţii referitoare la sistemul de construire al locuinţelor ni
le furnizează locuinţa 4 ; aici lipiturile pereţilor sînt aplicate nu numai
pe un schelet de nuiele, ci pe o reţea de scînduri altemînd cu pari subţiri,
iar la colţuri, ca şi în cazurile precedente, sînt aplicate pe pari groşi.
De asemenea, spre deosebire de locuinţele anterioare unde vatra sau
vetrele ocupau o poziţie centra:lă, aici ea a fost identificată în colţul de
de est şi prevăzută cu o mică gardină din pietre în jurul lipiturilor com
pacte din păm'int nisipos.
In ceea ce priveşte locuinţa 5 trebuie să ne oprim la prezentarea mai
amănunţită a vetrei. Şi în acest caz, s� constată! o refacere, dar se păs
trează dimensiunile iniţiale. Spre deosebire însă de vatra din locuinţa 3
construită pe fragmentele unui vas spart intenţionat, înainte de aplicarea
=

=

27. Caracteristicile celtului ardelean, varianta răsăriteană vezi M. Petrescu-Dim
boviţa, op. cit., in SCIV, 1953, 3-4, p. 443 şi urm. ; idem, in MIA, IZR, p. 151 :fi urm. ;
idem In Dacia, IV, p. 1 39 şi urm. ; idem, in AM, II-III, p. 2 1 6-234 ; Adrian C . Florescu.
ln Dada, XI, XI, p. 57-94.

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

CERCETARILE ARHEOLOGICE DE LA DEALUL MORII

73

lipiturilor, aici s-a observat că pe solul brun-cafeniu bine tasat, care era
folosit drept podina locuinţei, s- a aşternut un strat gros din pietre de riu
in special din gresie) şi apoi s-a aşezat stratul de lut galben amestecat cu
nisip sau pietricele mărunte, ce constituiau vatra propriu zisă. (fig. 5).
In încheiere, este necesar să se menţioneze şi unele detalii remarcate
cu prilejul cercetării complexelor de locuire. în acest sens, amintim că
vatra din complexul A a fost construită pe un strat gros din pietre de gre
sie. Pentru a se obţine o suprafaţă compactă şi plană pietrele au fost alese
cu grijă şi aşezate pe cît posibil ordonat. Deasupra lor s-au aplicat două
rînduri de lipituri a căror grosime depăşeşte 4 cm. In afară de locuinţe
s-au identificat două gropi cu resturi menajere, de formă ovală, cu dia
metrele de 80 X 60 cm şi 90 X 1 10 cm ca ş.i profilul m formă de pungă.
Pămîntul de umplutură, uniform, brun-cenuşiu sau brun-cafeniu, conţine
puţine materiale arheologice. Menţionăm astfel fragmente provenind de
la vase-sac decorate cu brlu în relief, oase de animal sau unelte din os
deteriorate de la întrebuinţare. Este important de relevat faptul că sub
groapa 1 a cărei adincime nu depăşeşte 1 m se găseşte un mormînt de
inhumaţie care nu a fost deranjat.
Desigur că la observaţiile referitoare la sistemul de construire al lo
cuinţelor şi a vetrelor trebuie să adăugăm şi pe acelea rezultate din cer
cetarea inventarului arheologic. Astfel, resturile osteologice reprezintă
circa 50% din materialul arheologic descoperit în noul nivel de locuire
Noua. Acest procentaj este mai redus decît în cenuşare unde aceleaşi res-'
t uri reprez':!ntau circa 60-65% din inventarul aşezării :.!Il, In schimb,
numărul rîşniţelor intregi sau fragmentare este aici mai mare. In ceea ce
priveşte prelucrarea osului constatăm că prototipurile semnalate anterior
sînt cu mici excepţii prezente şi aici. De asemenea, se observă aceeaşi
tehnică superioară la prelucrarea obiectelor mici de uz casnic şi de po_;
doabă. Cuţitele curbe din piatră sau gresie sînt folosite în aceeaşi măsură
ca şi în aşezarea cenuşar. Pentru datare cît şi pentru cunoaşterea propriu
:zisă a prototipurilor obiectelor din metal, foarte semnificativă ni se pare
prezenţa variantei răsăritene a celtului ardelean din locuinţq 1 şi a acului
cu capul globular prevăzut cu patru protuberanţe sau a celor două aplice
din bronz. In special celtul asigură încadrarea nivelului de locuire pe
care-1 discutăm, în contextul culturii Noua. 29 (fig. 1 1/2, 5, 6).
Ceramica conţine în linii mari un repertoriu de forme şi motive deco
rative asemănător acelui identificat în aşezarea cenuşar. Cu toate acestea,
s-au putut observa unele mici deosebiri. Astfel, la ceşti este înlocuită
treptat toarta orevăzută cu buton, cu aceea din bandă simplă deşi se men
ţin în continuare şi vechile prototipuri. De asemenea, proeminenţele plate
care se întîlnesc pe vasele-sac sau străchini sint acum mai mult foolsite,
iar ca formă se apropie de acelea caracteristice Hallstat-ului. In aceeaşi or
dine de idei, trebuie să menţionăm şi faptu:l că s-a observat o tendinţă mai
pronunţată de arcuire a marginei străchinilor spre interior, căpătînd astfel
un profil asemănător cu cel al formelor hallstattiene.
28. Pentru structura economică a culturii Noua vezi la Adrian C. Florescu, in
AM, II-III, p. 146-2 16.
29. Vezi mai sus nota 27.
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Cu toate că s-au putut sesiza deosebiri între cele două nivele de lo
cuire Noua, totuşi o diferenţiere netă care să permită atribuirea resturilor
de locuire din stratul superior unui alt context cultural, nu ar fi funda
mentată pe argumente convingătoare. Desigur că nu trebuie trecut cu
vederea că tipul de aşezare este deosebit, dar acest fapt la care nu s-a
putut adăuga decit 'foarte puţine elemente noi, în ceea ce priveşte inven
tarul, nu constituie criterii riguroase pentru formularea concluziilor refe
ritoare la sfîrşitul culturii Noua şi geneza Hallstattului în Moldova. Cu
un alt prilej s-au prezentat wn.ele ipoteze care urmeazăJ a fi verificate
în viitor. 30

Resturile de Zocuire aparţinînd sec. II-III e.n.
In comparaţie cu aşezările din epoca bronzului aparţinînd culturilor
Monteoru şi Noua, urmele de locuire din sec. II-III e.n. s-au identificat
doar în sectorul de nord-vest ai staţiunii de la Gura Ghionoaiei. Cu pri
lejul săpării şanţului L au fost descoperite resturi in !Situ asupra cărora
ne vom opri în mod deosebit. Astfel, in capătul de nord-vest al şanţului
L, au apărut urmele unei locuinţe de suprafaţă constînd din lipituri de pe
reţi şi o vatră deranjată. Deşi a <fost in cea mai mare partje distrusă, se poate
observa totuşi că a avut o formă aproximativ rectangulară. S-a constatat
de asemenea, că nu s-a amenajat podin61, iar pereţii au fosti construiţi pe un
schelet de nuiele subţiri. Lipiturile vetrei sînt friabile şi constituite din
pămînt nisipos. Dimensiunile acesteia nu au putut fi stabilite întrucît, aşa
cum am arătat az1terior, vatra a of.ost deranjată. aproape total. Sub masa de
chirpici mărunţi s-au găsit cîteva fragmente cerarnice lucrate la roată, din
pastă fină cenuşie, precum şi fragmente provenite de la vase-borcan cu
marginea crestată şi decorate cu brlu în relief, lucrate cu mîna, din pastă
brună sau brun-cărămizie. In imediata apropiere a acestei locuinţe.
au fost identificate două gropi cu resturi menajere de formă ovală şi cu
profilul în formă de pungă uşor strînsă la gură. Pămîntul de umplutură
brun-negricios alternează cu stratul de cenuşă, cărbune sau pămînt brun
gălbui. In groapa 1 a apărut la adîncimea de 1,20 m un strat compact de
cenuşă şi cărbune. Tot aici a apărut şi cea mai mare cantitate de material
arheologic constînd mai ales din fragmente cerarnice lucrate atît la roată
cît şi la mînă. Amintim astfel, că din repertoriul formelor lucrate cu mîna,
predomină vasele borwan cu pereţii drepţi şi decoraţi cu brîu în relief. In
schimb,
ceramica cenuşie lucrată la roată conţine o gaznă mai variată
de forme ca : fructiere, ceşti, castroane, pahare etc. In pămintul de um
plutură s-au descoperit şi cîteva oase de animal precum şi cochilii de
scoici. In ceea ce priveşte groapa 2, asemănătoare ca formă şi profil cu
precedenta se observă că prin sAparea ei s-a deranjat un complex de lo
cuire aparţinînd nivelului superior al aşezării Noua. In afară de fragmen
tele ceramice ale căror forme sînt identice cu ace1ea menţionate în
groapa 1, trebuie să mai amintim prezenţa a două obiecte din fier (un

30. Aceste Ipoteze au fost formulate de către M. Florescu tn op. dt., Carpica 1.

p. 27-35.
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4
Fig. 13.
Dealul Morii. Gura Ghionoaiei. Unelte din piatrA
1, 3 topor şi cutit
descoperite in aşezarea Monteoru ; 2 piatră de ascuţit, 4 celt descoperit in locuinţa 1
aparţinind ultimului nivel de locuire Noua.
-
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cuţitaş fragmentar şi o pensetă) precum şi o căţuie şi fusaiole fragmentare.
Spre deosebire de groapa 1 , aici se constată că pămîntul de umplutură
depus în straturi alternative de cenuşă, cărbune, sol brun sau brun-gălbui
şi bucăţi de chirpici, conţine pietre de riu de dimensiuni mici şi mijlocii.
Ca şi in cazul precedent, resturile osteologice sînt aproape inexistente.
In celelalte sectoare a1e staţiunii de la Gura Ghionoaiei au mai fost
descoperiri izolate în complexe de locuire in situ.

z.
Fig. 14.

-

3

Dealul Morii. 1. brăţară de bronz, 2. pensetă, 3 cuţit din fier, descoperite
in complexele de locuire din sec. III. e. n.

In sfîrşit în încheierea prezentării materialelor arheologice descope
rite la Gura Ghionoaiei, trebuie să mai amintim că in sectorul de nord-est
a fost identificat) un mormînt de inhumaţie. Scheletul în poziţie chircită
accentuată, aparţinena unui matur. Groapa mormîntului se pare că a fost
săpată de la baza solului brun-cafeniu identic cu acela din interspaţiile
cenuşarelor şi în acest caz nu ar fi exclus ca mormîntul să aparţină pur
tătorilor culturii Noua. Menţionăm de asemenea şi faptul că scheletul era
aşezat pe un .,pat" de pietre plate şi acoperit cu dal� mici din
gresie. Din nefericire nu au fost găsite obiecte de inventar şi din acest
motiv datarea lui este destul de probabilă, cu toate că aşa cum am arătat
mai sus se pare că groapa a fost săpată de la baza stratu1ui aparţinînd
aşezării Noua.
"

Prin cercetările efectuate la Gura Ghionoaiei, s-au obţinut numeroase
date asupra epocii bronzului din zona nord-estică a podişului Bîrladului.
Dintre acestea, credem că rezultatele referitoare la cultura Noua sînt cele
mai importante. Desigur că prin identificarea unui nou nivel de locuire
aparţinînd acestei culturi, deosebit în ceea ce priveşte tipul de aşezare
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de acela obişnuit precum şi sesizarea unor mici transformări la formele
şi motivele decorative ale ceramicii, se poate pune în discuţie problema
sfîrşitului culturii Noua din Moldova. Avindu-se în vedere că deocamdată
nu au fost cercetate şi alte aşezări al căror material arheologic şi date
stratigrafice să. aducă noi argumente la formarea concluziilor asupra ul
timei etape din evoluţia culturii Noua, ne limităm a reaminti ipotezele
formulate cu un alt prilej. Astfel, nivelul de locuire superior
a culturii Noua de 1a Gura Ghionoaiei ar putea să reprezinte o nouă etapă
din evoluţia acesteia caracterizată printr-o mai accentuată activitate se
dentară, rezultată din încheierea procesului de asimilare şi transformare
cauzat de pătrunderea în spaţiul carpato-dunărean al elementelor Srubno
Chvalinsk. De asemenea, nu trebuie exclusă nici ipoteza potrivit căreia
noile schimbări sint o consecinţă a legăturilor tot mai strilnse cu civiliza
tia hallstattiană, cristalizată în zonele din imediata vecinătate a limitei de
vest a ariei Noua 31.

Pentru o mai bună cunoaştere a regiunii în care se află staţiunea de
la Gura Ghionoaiei, s-au făcut în împrejurimi cercetări de suprafaţă care
au avut ca rezultat identificarea a numeroase resturi de locuire. Astfel,
la Ca:lapodeşti s-a descoperit un celt fragmentar şi citeva fragmente cera
mice care par să provină de la vase în formă de sac Sl)ecifice culturii
Noua.
De asemenea, in apropiere de staţiunea cercetată de noi pe locul nu
mit "Pandelea" au fost scoase la iveală cu ocazia diferitelor lucrări agri
cole fragmente ceramice şi un topor de luptă din diorit apartinind cultu
rii Monteoru precum şi resturi de locuire din sec. 11-111 e.n., şi prefeudale.
Sondajul efectuat aici şi care a constat din săparea a două şanţuri parale
le, a avut rezultate prea puţin importante. Astfel, in afară de citeva com
plexe de locuire constînd din bucăţi mici de chirpici şi lipituri de vetre
deranjate precum şi de fragmente mărunte ceramice lucrate fie la roată
fie cu mîna, aparţinînd sec. 11-111 e.n., s-au descoperit izolat şi citeva
fragmente ceramice pref�dale. In ceea ce priveşte resturile de locuire
din epoca bronzului, ele se limitează exclusiv la ceramică, foarte corodată
şi fragmentară.
Judecînd în ansamblu rezultatele cercetărilor de la "Pandelea" se
poate conchide că iniţial aşezarea apartinind sec. 11-111 e.n. ale cărei urme
au fost identificate şi la Gura Ghionoaiei, a cuprins $i cea mai mare parte
a terenului din imediata sa vecinătate. Resturile de locuire au fost însă
distruse şi răvăşite încit nu s-au mai păstrat decît mici complexe cu totul
nesemnificative. De asemenea, urmele de locuire sporadice prefeudale şi
din epoca bronzului descoperite Îl1. marginea de sud-vest a punctului
"Pandelea" au fost în aceeaşi măsură răvăşite încît nu ni s-a păstrat nici
un fel de detalii referitoare la tipul de aşezare sau inventar.
31. Idem.
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In incheiere ţinem sA subliniem că rezu1tatele cercetărilor de la Gura
Ghionoaiei completează datele referitoare la epoca bronzului din Moldova
şi aduc o contribuţie la cunoaşterea unei zone geografice care a stat mai
puţin în atenţia arheologilor.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES EFFECTUEE A DEALUL MORII
R e sume

L'etablissement est situee da.ns la region de stepppe a forets de la Moldavie. On
a determine ici des restes d'habitation apartenent a l'epoque de bronze (la culture
Monteoru et Noua) et des restes sporadiques appartenent aux sil�cles II-III n. e.
En ce qui concerne la culture Monteoru on a pu etablir qu'elle a comporte deux
phases d'evolution ; Monteoru Ic3 et Ic2 On remarque que les restes archeologiques
de la phase Monteoru lc3, i l faut encadrer dans le troisieme etape de developpe
ment de la phase Monteoru Ic3, qui est caracterisee par l ' apparition des elemenm de
coratifs nouveaux et qui fait la liaision avec la phase imediatement posterieure Ic2. Les restes de la phase Monteoru Ic2, appartenent a la premiere etappe d'evolu
tion, ou on se releve la preponderence des tasses a deux anses surelevees presentent
un seuil et une enseluire. Lea restes d'habitations appartenent a la civilisation de
Noua apparessent a la surface du sol sous forme de taches contenant de cendre
(d'ou le nome de "cendriers" ou zolniki. Dans l'inventair d'etablissement, ce sont les
os d'animaux qui occupent le premiere place 60-65 %
de l'ansamble du materiei
archeologiques decouverts. Il faut remarquer en premier lieu l'abondance des outils
en os (l'omoplate cretee, des Iaucilles, des differentes categories des aiguilles etc.).
Les objets en bronze sont peut nombreaux. En ce qui concerne la ceramique on sig
nale la frequence de vases en forme de sac et puis des ecuelles et tassse. Le decor
comporte aussi un nombre d'elements restreint : des bandes a relief simple du par
fois alveolaire et des cannelures ou des ornaments derives des cannnelures .
Il faut mentionner aussi que dans la station de Gura Ghionoaiei on a trouve une
etape nouvelle de la culture Noua qui n'est pas oaracterisee par des cendriers, mais
par des habitations de surface avec des parois construits en grosses poutres et en
branchages recauverts d'une couche d'argile melee. En ce qui concerne la ceramique
a cote des formes et des motifs decoratifs specifiques on signale 'l'apparition des pro
emineces applaties, des anses simples tres ressemblantes de celle qui se developpent
au debut de l'epoque de Hallstatt.
Dans cette station on a trouve aussi quelques restes d'habitation appartenent aux
siecles II-III n. e.
.

EXPLICATIONS DE FIGURES
Fig. 1. - Dealul Morii. Plan general des fouilles 1, II-III: cendries ; I.:.II : restes
d'habitation appartenant au demier niveau d'habitation Noua ; 12-18
restes d'habitation appartenant a la phase Monteoru Ic3 ; 19-25, restes
d'habitation appartenant a la phase Monteoru Ic2 ; 26-36, restes d'habi
tation appartenant au 111-eme siecle.
Fig. 2. - Dealul Morii. Profil de la paroi est de fosse L.
Fif. 3. - Dealul Morii. Profil de la paroi onest du fosse T.
Fig. 4. - Dealul Morii. Plan de cendrier I. 1-2, planchers an argile appartenant des
premierea habitations ; 3, restes des planchers en argile appartenent a
une habitation renove ; 4-6. restes des habitations de surface superposes
au cendrier ; 7-9, des agglomerations de cendre pres des habitations I et
2 ; 1 O, des âtres qui sont prevus autour avec des piarres plates ; 1 1, des
12, mulin a bras, en pierre ; 13, des pierres qui ont ete usites a la con-
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struction des habitations ; 14, des torchis calcines provenant de la pa
roi ; 1 5, frâgments de poterie ; 1 6, charbon, candre, cailloux ; 17, restes
des enduits qui ont couvert les planchers.
Fig. 5, - Dealul Morii. Restes d'habitation appartenant a l'etablissement de la der
niere etape de la culture Noua.
Fig. 6. - Dealul Morii. Fragmenta de poterie appartenant a la culture Monteoru.
Fig. 7. - Dealul Morii. Fragmenta de poterie identifies aux cendriers.
Fig. 8. - Dealul Morii. Fragments de poterie, Monteoru (1) et Noua (2-4).
Fig.. 9. - Dealul Morii. Des outils en os appartenant a la culture Noua.
Fig. 1 1 . - Dealul Morii. Objets en bronze identifies dans l'etablissement Noua.
Fig. 12. - Dealul Morii. Points de fieches en os signales dans l'etablissement Noua.
Fig. 13. - Dealul Morii. Outils en pierre. 1, 3, hache et couteau de l'etablissement
Monteoru ; 2, polissoir.
Fig. 14. Deolul Morii. Bracelet en bronze et couteau en fer appartenant au III-eme
siecle.
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DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DE LA PRAJEŞTI
(JUDEŢUL BACAU)
C. BUZDUGAN

In anul 1 965 ni se semnala descoperirea, cu totul incidental, a unor
vestigii arheologice 1, pe malul stîng al Siretului, în marginea de sud-est
a satului Prăjeşti.
Insemnătatea acestei descoperiri fortuite sporise şi mai mult în urma
unor recunoaş.teri în teren 2 , cu prilejul cărora s-a dovedit că �a face
parte dintr-un complex arheologic.
Avîndu-se in vedere valoarea ştiinţifică pe care o reprezentau mate
r��e�e descoperite la Prăjeşti, Muzeul de istorie din Bacău a intreprins
ruc1, m vara anului_ 1967, săpături sistjematice.
Desfăşurarea lucrărilor a fost foarte mult stînjenită din cauza unor
con�tn:cţii gospod�reşti şi obiective zootehnice, ridicate de cooperativa
agncola de producţie. Cu toate aceste dificultăţi, cercetările de la Prăjeşti,
fără să de�ească proporţiile unui modest sondaj , au prilejuit interesante
observaţii.
Astfel, identificarea resturilor a încă două morminte de înhumaţie ·in
imediata apropiere a celui descoperit anterior conduce la ideea apartenenţei
lor unei necropole daco-carpice, dispărută ca urmare a distrugerilor pro
vocate de prăbuşirile de teren ce s-au produs in decursu1 timpului sau a
lucrărilor de construcţie executate recent.
Pe de altă parte, aşa cum s-a putut constata, rămăşiţele aşezării,
foarte subţiri spre nord, ele înmulţindu-se spre sud, indică o locuire mai
intensă în această parte şi sugerează ideea distrugerii principalei porţiuni
a aşezării o dată cu surparea marginei de t':!rasăJ. Această supoziţie con1. Printre resturile arheologice descoperite în 1965, amintim aici un mormînt de
lnhumaţie cu inventar destul de bogat. Inventarul mormîntului , recuperat datorită
intervenţiei energice, plină de pasiune, a profesorului Paul Ţarălungă din Prăjeşti
şi introdus in circuitul micului dar interesantului muzeu sătesc din localitate, cu
prinde trei căniţe lucrate la roată, din pastă de culoare cenuşie, prevăzute cu toartă
din bandă şi două fibule de bronz, databile în sec. III e. n. In legătură cu a
ceasta vezi M. Florescu şi V. Căpitanu, Descope.riri arheologice în jud. Bacăului,
in AM, VI, p. 218.
2. Prima recunoaştere a fost făcută in 1965 de V. Căpitanu, care a indenfificat
resturi de locuire aparţinînd neoliticului, bronzului şi ceramică dacică. Cu oca
zia unei periegheze, întreprinsă în primăvara anului 1967, s-au guit şi fragmente
ceramice specifice primei epoci a fierului.
�

-

Carpica
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oordă, de altfel, şi cu informaţiile localnicilor despre apariţia de "vase din
vechime, oase, virfuri de suliţă şi chiar monede" în desprinderile de terasă
ce se produceau an de an.
Din punct de vedere stratigrafic s-a constatat prezenţa unui singur
strat de cultură, gros de 0,30-0,40 m, cu mai multe niveluri de locuire.
Cele mai vechi resturi de locuire aparţin perioadei mijlocii şi tîrzii
a epocii bronzului. Ele sînt reprezentate de fragmente cerarnice de aspect
Monteoru şi Noua. Pentru cultura Noua sînt caracteristice fragmente din
pastă poroasă de culoare cărămizie, decorate cu brîu alveolar orizontal,
provenite mai ales de la vase de dimensiuni mijlocii (fig. 1/9 ; 2/1-3). Din
perioad a culturii Monteoru dat�ază, printre altele, şi mormîntul de incinera
ţie în urnă, descoperit în una din secţiuni, la adincimea de 0,50 m faţă de
suprafaţa solului actual. Inventarul său, continind în exclusivitate ceramică,
se compune dintr-un vas şi o strachină folosită drept capac.

)

•

Fig. 1. - Ceramică fragmentară

Urna funerară, in interiorul căreia se găseau oasele arse ale defunc
tului, esţe lucrată din pastă poroasă de culoare brun-cărămizie. Din cauza
condiţiilor rele de conservare, jumătatea superioară a vasului s-a distrus
aşa încît forma lui rărnine neprecizată. Ca ornament se întilneşte o lini
simplă în relief, dispusă orizontal pe partea centrală (fig. 3/1).
Strachina-capac, lucrată Îll\ aceeaŞJi manierăJ cu uma, dintr-o pastă
asemălllătioare, de culoare brună, are forma tronconică, profilul înalt şi
buza mult răsfrîntă în afară (fig. 3/:J). Imediat sub buză se găsesc două
linii orizontale înguste.

�
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Dup ă resturile de locuire din epoca bronzului, care apar în număr
destul de redus la baza stratului de cultură, urmează o dep unere din prima
ep ocă a fierului. Materialul arheologic corespunzător acestei dep uneri con
stă din resturi de 1ocuinţe, oase de animale şi în deosebi ceramică. Cele
cîteva complexe de chirpici, răvăşite cu ocazia diverselor lucrări, indică

Fig. 2.

-

Ceramică fragmentară
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existenţa unor locuinţe de suprafaţă ale căror forme şi dimensiuni n-au
putut fi determinate.
Ceramica aparţinînd acestui nivel este fragmentară, ceea ce face di
ficilă încercarea de reconstituire a repertoriului de forme. Se poate preciza
doar că cea mai bine reprezentată este categoria vaselor mari, confecţio
nate din pasta neomogenă, cărămizie în interior şi neagră pe suprafaţa
exterioară, uneori cu lustru in aceeaşi culoare, împodobite cu caneluri ori
zontale pe gît (fig. 1/1 -8).
La fel de frecvente sînt şi fragmentele din pastă fină de culoare găl
buie sau brună cu lustru strălucitor, provenite mai ales de la străchini cu
profilul foarte scund şi buza uşor arcuită în interior (f.ig. 2/4-12). OmaJ
mentarea acestor străchini constă din caneluri orizontale îngustte sau fa
ţete (fig. 2/5-9 ; 2/1 1-12). Uneori canelura se întîlneşte şi pe suprafaţa in
terioară (fig. 2/6). Subliniem aici prezenţa unor fragmente de cană, printjre
care şi un fragment de toartă de o deosebită frumuseţă, din Pastă neagră,
cu lustru strălucitor in aceeaşi culoare, prevăzut cu caneluri orizontale şi
oblice pe partea superioară (fig. 2/13).
Consemnăm, de asemenea, resturile unui vas de dimensiuni mijlocii,
din pastă gălbuie, de formă bitronconicăl cu partea superioară mai înaltă,
impodobită cu caneluri orizontale, cu buza larg răsfrintă în afară. Pe linia
d� maximă rotunjime a vasului se află o zonă bombată ornamentată cu ca
neluri oblice întrerupte de patru grupe de cîte două proeminenţe (fig 2:/ 14).
Acest vas se apropie pînă la identitate de cele descoperite la Trifeşti 3 lîngă
Iaşi.
Printre obiectele de metal menţionăm Prezenţa unui cercei de bronz.
Fixarea în timp a acestui nivel este foarte dificilă, deoarece ne lipsesc
acele elemente care să permită o încadrare mai precisă.
Prezentarea făcutiă scoate insă în evidenţă afinităţile dintre ceramica
din acest nivel cu descoperirile de la Trifeşti 4, Mediaş. 6, Balta Verde 6 ,
Novaci 7•
Analogiile pe care matterialele de la Prăjeşti le au cu grupul descope
ririlor enumerate permit încadrarea lor in perioada de sfîrşit a Ha:llstattu
lui timpuriu, Halstatt B. 8
Ultimul nivel al aşezării de la Prăjeşti conţine ceramică specifică
populaţiei autphtone din sec. III e.n. Printre altele menţionăm un vas în
formă de borcan, lucrat la mînă din pastă gă1buie, prevăzut cu un şir de
pastile sub buză (fig. 3/4) şi o cană lucrată la roată din pastă de culoare
cenuşie, cu partea superioară ruptă din vechime (fig. 3/2).

3. Ion Ioniţă, Săpăturile de salvare de la Trifeşti, in Materiale, VIII, 1 982, p.
735, fig. 3/4-5.
4. Ibidem, p. 734
5. Eugenia Zaharia, Remarques sur le Hallstatt ancien de 2'ransylvanie. Fouilles
et trouvailles de Mediaş 1958, dans Dacia, N.S., IX, 1965, p. 83-104.
8 . D. Berciu şi Eug. Comşa, Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi
1950), in Mater!ale, II, 1958, p. 309-405 ; Istoria Rom4nfef, I, 1960, p. 1 51 ; D. Ber
ciu, Arheo!ogia preistorică a Olteniei, Craiova, 1939, p. 139-174 .
p.
1962,
7. Al. Vulpe, Sălaşul hallstattian de ·l a Novaci, in Materiale, VIII,
359-367.
8. D. Berciu, Zorile istorie! In Carpaţi şf. la Dunăre, Buc., 1 966, p. 230-232.
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Ceramică

LES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES DE PRAJEŞTI
(DEPARTEMENT DE BACAU)

Les fouilles arcbeologlques effectuees par le Musee d'histoire de Bacău sur la
rive gauche du Siret, dans la marge s.ud-est du village de Prăjeşti, ont donnes l'oc
casion de constater la detruite partielle des importantes monuments archeologiq".Ies
a la suite des glissements du ter:rain qui sont produit au cours du temps et par des
traveaux de contsructions de date recente. Les fouilles ont permis la decouverte de
traces des deux tombeaux d'inhumation, probablement datees du 111-em-:? sie::le n. e.�
inci que d'un tombeau d'incineration de l'epoque du bronze.
De meme, il a .ete identifie un etablissement avec des traces d'habitage apartenant
a l'epoque de bronze tardive, de la periode de la fin de Hallstatt precoce et du 111eme siecle n. e.
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Ezplic4tiom des figuTes
Fig. 1 .
Ceramique tragm.entaire.
Fig. 2. Ceramique fragmentaire.
Fig. 3.
Ceramique.
-

-
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UN MORMINT HALI.STATTIAN DESCOPERIT
LA TRESTIANA - BIRLAD
EUGENIA POPUŞOI

Prin săpăturile efectiuate, in iulie 1 966, la Trestiana (Stroe Beloescu)
s-a urmărit cunoaşterea suprafeţei ocupate de aşezarea neolitică, de tip
Criş, 1 luînd in cercetare sectoare noi.
Dintre sectoarele cercetate în 1966, cel mai întins şi importan� este·
situat la nord-ves11, unde s-au descoperit mai multe morminte cu schelete
în poziţie chircită. Alături de acestea a fost găsit un mormÎIIlt (nr. 8).
hallstatian de care ne vom ocupa in lucrarea de faţă.
•

Mormînhil 8, de înhumaţie, descoperit în solul viu, la adîncimea de
0,60 m.
Scheletul era aşezat direct pe pămînt, in poziţie întinsă, cu mîna
dreap�i pe bazin, iar stînga mult adusă spre bărbie. Capul, sfărmat, puţin
deplasat spre vest, era culcat pe partea stîngă (fig. 1). Orientarea, sud
(capul) nord (picioarele). Oasele scheletului sînt prost conservate.
La distanţa de 0,28 m., spre sud, de cap se află un vas (1) aşezat cu
gura în sus. Pe piept, în partea dreaptă s-a găsit o fibulă (2). O fibulă ase
mănătoare (3) s-a mai găsit şi 'intlre braţul şi antebraţul mîinii stîngi. La
5 cm. de umărul stîng a fost descoperită o fusaiolă (4).
Inventarul aşa cum am arătat mai sus se compune din :
1. Cană (fig. 2) cu două torţi supraînălţate, rupte însă din vechime.
Pasta, amestecată, cu mult nisip, a căpătat, după ardere, culoarea cenuşie
închisă-neagră şi pe alocuri cenuşie-roşcată. Corpul vasului estle scund cu
pîntecul uşor bombat, profilul arcuit şi fundul plat. Gîtul este scund de
formă uşor tronconică, buza oblică. Torţile în bandă cu secţiunea rotundă,
pornesc din zona de întîlnire a corpului cu gîtul şi se sprijină cu capătul
superior pe buza vasului. Inălţimea vasului este de 3,5 cm., diametru! gurii
de 9 cm. ,diamerul fundului de 4, 7 cm.
2. Fibulă de bronz cu corpul arcuit (fig. 3/1). Corpul fibulei are sec
ţiunea rotundă, fiind mai gros la mijloc şi subţiindu-se treptab spre extre-·
mităţi ; prezintă trei umflături inelare lîngă resorturi, dintre care cea
mijlocie mai proeminentă. Corpul fibulei lîngă picior este prevăzut cu o·
1.

EUGENIA POPUŞOI : ,,Citeva date privind slplturile arheologice din aşezarea·
neolitică de tip Criş de la Stroe Beloescu-Birlad" in Revista Muzeelor,.
nr. special, 1965, pag. 412.
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serie de striuri în zig-zag. Cealaltă extremitate se termină cu un arc fără
. a constitui însă resortul. Piciorul cu placa portagrafăl se desparte de corp
printr-un arc dintr-o spirală. Placa piciorului are forma unui "scut beotic"
fiind decorată cu trei nervuri mediene şi zece grupe de cerculeţe incizate
fiecare avînd cîte un cerc concentric şi o împunsătură adîncă la mijloc.
1n ceea ce priveşte acul şi resortul, ele fiind din fier şi distruse de rugină
:nu putem arăta care a fost forma lor.

Fig. 1. Mormînt de inhumaţie

3. Fibulă de bronz, de acelaşi tip cu prezenta, de dimensiuni mai mici
(fig. 3/2}, cu corpul arcuit, avînd secţiunea rotundă. Corpul la mijloc mai
,gros şi subţiindu-se treptat spre extremităţi, unde prezintă umflături pre
văzute cu incizii care formează cîte cinci inele, dintre care cel median mai
proeminent. Piciorul cu placa portagrafă se desparte de corp printr-un arc
dintr-o singuă spirală. Placa în formă de "scut beotic" este decorată cu
trei nervuri mediene. Cea:laltă extremitate a corpului se termină printr-o
Jlrelungire, de secţiune dreptunghiulară, pe care sînt aplicate două nituri,
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din fier, ca şi la cealaltă fibulă, pentru prinderea acului şi resorttului. A
cestea fiind din fier sînt distruse complet de rugină.
4. Fusaiolă circulară din lut, omată cu caneluri oblice. (fig. 2/2) .
•

Descoperirea iz()lată de la Trestiana (Stroe Beloescu) Bîrlad, nu ne
permite o analiză amplă a perioadei căreia aparţine.

Fig. 2. - vas ; 2, fusaiolă

In legătură cu ritul de înmormîntare nu găsim analogii perfecte în
descoperirile aparţinînd aceleiaşi perioade din Moldova, Tr111nsilvania şi
Oltienia.
Dacă ne referim la Moldova constatăm că1 morm·întul de înhumaţie
de la Trestiana se deosebeşte, în ceea ce priveşte ritul de înmormîntare,
de necropola hallstattului tîrziu de la Bîrseşti, unde s-a •folosit exclusiv
incineraţia. 2 De asemenea constatăm deseori şi faţă de necropola de înhu
maţie de la Balt1'l Verde şi Gogoşu. Astfel la Trestiana scheletul era aşezat
2. S. MORINTZ : "Săpăturile de la Bîrseşti-Vrancea" ,

în Materiale şi cercetări
arheologice, V, pag. 355 şi urm. ; VI ,pag. 231 şi unn. VII, pag. 801 şi
urm.
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în poziţie întinsă, direc pe sol, fără pat sau înveliş de bolovani şi nici în
turnul ca în cazul necropolei de la Balta Verde şi Gogoşu. 3
Desigur că prob'lema cea mai importantă este aceea a datării precise
.a acestui mormînt. In acest sens cana cu torţi supraînălţate, care se răs-

Fig. 3.

-

1-2, fibule de bronz

.3. D. BERCIU şi E. COMŞA : ,.Săpăturile de la Balta Verde şi Gogoşu, in Materiale

şi cercetări arheologice" , II, pag. 266 şi unn.
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pîndeşte de-a lungul intregii primei perioade a fierului, nu ne poate ajut,a
'
la o încadrare cronologică a mormîntului de la Trestiana.
Pentru datare trebuie să luăm în consideraţie fibulele. Astfel, prin
trăsăturile tipologice cele două fibu1e prezintă strînse afinităţi cu acelea
aparţinînd variantei B 3 din inventjarul necropolei de la Ferigile.
Fibule asemănătoare au fost găsite la Balta Verde-Gogoşu, 5 Gla
sinac (Rudine)6, Glasinac (Rusanovici)1. Menţionăm că la Glasinac (Rudine·
acest tip de fibulă apare împreună cu o fibulă cu arcul puţin naviform, cu doi
butoni, dar cu placa piciorului dreptunghiulară şi buton "indică o dată mai
tîrzie SÎli'şitul sec. VI - începutul sec. V î.e.n. 8 La Glasinac (Rusanovici)
asocierea variantei B 3 cu o fibulă cu piciorul patrat fără scobituri latje
rale şi cu o fibulă cu arcul naviform cu piciorul prelungit terminat cu inele
este databil de asemenea la sfîrşitul sec. VI î.e.n. 9
Pe baza analogiilor menţionate putem conchide că mormîntul de la
Trestiana-Bîrlad, la care ne referim ar putea fi datat, eventual în sec.
VI i. e. n.
Mormîntul descoperit la Trestiana-Birlad constituie un elem<:!nt pre
ţios pentru cunoaşterea perioadei hallstjattului tirziu în Moldova, prin fo
losirea încă a înhumaţiei. Ritul înhumaţiei descoperit la Trestiana nu tre
buie privit ca un element izolat. Este cunoscut că în cimitirul de la Stai
cani, s-au descoperit morminte plane, care conţin schelete în poziţie uşor
chircităi, datate în sec. VII-VI i.e.n. Tot aici se semnalează pentru prima
oară o fibulă fragmentară de tip Glasinac, 10 în Moldova.
O deosebită importanţă pentru cunoaşterea hallstattului tirziu din
Moldova o constituie apariţia în zona aproximativ centrală a Moldovei a
fibulelor cu "scut beotic''. Caracteristicile lumii lirice au fost răspîndite
şi adoptate, mai intii, de populaţia tracică din regiunile sud-vestice ale
spaţiului Carpato-Dunărean. 1 1
Identificarea, recent, la Trestiana a fibulelor cu "scut beotic" , dove
deşte o "generalizare" a acestui obiect de podoabă ia populaţia din spaţiul
sud-vestic şi sud-estic Carpato-DUIIlărean.
UN TOMBEAU HALLSTATTIEN DECOUVERT A TRESTIANA
(STROE BELOESCU) BlRLAD
Resume

Dans le secteur nord-ouest de l'habitat neolitique de Trestiana-Birlad, ont ete
decouverts plusieurs tombeaux d'inhumation avec des squelettes dans une p·os ition
rabougrie. A cote de ceux-ci on a trouve un tombeau (M 8) la squelette etendu, ap
partenant a la periode hallstattienne.
S. MORINTZ : Op. cit.
D. BERCIU şi E. COMŞA : Op cit., Movila XLXII, fig. 163/1.
A. BENEC şi B. COVAC : Glasinac Il, pl. XIV.
A. BENEC şi B. COVAC : Op. cit., pl. XXV/1-3.
AL. VULPE : "Necropola hallstattiană de la Ferigile", pag. 80.
A. BENEC şi B. COVAC : Op. cit.
10. M. PETRESCU-DlMBOVIŢA : ,,Cimitirul hallstattian de la Stoicani pag. 198_
11. In necropolele de la Gogoşu , Ferigile se intilnesc foarte frecvent.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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L'inventaire etait forme de deux fibules dont la plaque portegraphique a la
1orme d'un bouclier, un vase (une tasse) a deux boudes en-dessue, une randeau.
Par les traits typologiques de ces deux fibules y trouvees, qui representent d'in
times affinites avec la variante B 3 de Ferigele, on peut conclure que la tombeau
-de Trestiana-Birlad, peut etre date du VI-e siecle a.n.e.
L'identification a Trestiana des fibules ,,a bouclier beotien" caracteristiques au
monde illyrique, indique, leur propagation et leur adaptation d'abord par la popu
lation trace des regions sud-ouest du terriloire Carpathes-Danube et p�s par la
;population du territoire sud-est Carpathes-Danube.

EXPLICATIONS DES FIGURES
Fig. 1. - Le tombeau d'inhumation.
"Fig. 2. - 1, vase ; 2. Fusaiole.
Fig. 3.
1-2, Fibules en bronze.
-
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O NOUA CETAŢUIE DACICA PE VALEA SIRETULUI
V. CAPITANU şi V. URSACHI

Cercetările din ultimii ani au adus numeroase date privind aşezările
din perioada de mare înflorire a statului dac, unele din ele considerate ca
adevărate surprize din punctul -de vedere al sistemului lor de apărare, ne
cunoscut pînă în prezent în aria culturii materiale, din această perioadă,
în Moldova.
Pe de altă parte, numărul lor destul de mare a permis, pe lîngă o cer
cetare mai amănunţită a elementelor culturii rnatjeriale, posibilitatea ide:rr
tificării lor cu unele aşezări importante, din această zonă, incluse de Pto
lemeu în "tndreptarul Geografic" ca "oraşe" din interiorul Daciei 1•
Ultima din seria acestor importante descoperiri, pe Valea Siretului,
o constituie cetăţuia dacică de la Răcătău 2
Situată pe terasa stîngă a Siretuiui, la punctul "Cetăţuie" aşezarea se
află la circa 3 km. de satul Pănceşti şi la 4 km. de satul Răcătău. Şi aici,
ca de altfel pe întreg malul stîng al Siretului, acest rîu a forma� o terasă
înaltă care oferă condiţii favorabile pentru locuire în toate epocile
istorice.
Partea principală a aşezării, acropolea, este apăratăJ natural de malul
abrupt al terasei, la poalele căreia se află apa Siretului iar în partea acce
sibilă estJe fortificată cu un şanţ de apărare care separă acropolea de restul
aşezării civile. Şanţul de apărare, vizibil, este acoperit cu pădure.
In prezent acropolea are formă alungită, pe direcţia ap�i Siretului,
cu lungimea maximă de circa 170 m, iar lăţimea de circa 50 m, •.f.i ind 'în
mare parte distrusă de eroziu.nea apei, proces care continuă şi în zilele
noastre. Dincolo de şanţul de apărare, pe o suprafaţă de cîteva hectare se
află aşezarea civilă.
Acropolea are o poziţie dominantă, cu o mare vizibilitate asupra văii
Siretului, de pe ea putîndu-se vedea înspre sud pînă dilncolo de Adjud, iar
spre nord pînă în apropierea Bacăului.
Cercetarea sistematji.că a aşezării a început în anul 1 968 de cărte un
colectiv de la Muzeul de istorie din Bacău şi Muzeul de istorie din Roman ;
1. Ptolemeu, Geogr. III , 10, 8, in Izvoare privind Istoria României, vol. I, 1964.

p. 555.

2. Primele informaţii privind această aşezare ne-au parvenit de la 1. Galeru din
Bucureşti şi Alecu Andrei din Răcătău cărora le aducem mulţumiri şi pe această
cale.
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în prima campanie descoperindu-se o mare cantitate de ceramică şi diver
se obiecte de metal, piatră, sticlă etc., iar din punctul de vedere stratig
rafic delimitarea diferit}elor perioade în care a fost locuit acest platou.
Stratul de cultură materială are o grosime de circa 1 ,80 m., reprezen
tînd trei epoci istorice :

Fig. 1 .

-

Vedere generală a cetăţuiei de la Răcătău
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- epoca bronzului - cultura Monteoru ;
- prima epocă a fierului - Hallstat ;
- epoca geto-dacică - sec. 1 'i.e.n. - sec. 1 e.n. �
Materialul provenit din primul nivel de lotuire aparţine culturii Mon
fleoru lC:z-lC3 şi constă din numeroase fragmente ceramice în care pre
domină decorul de cercuri concentrice şi incizii întrerupte precum şi linii
în relief. Din punct de vedere al formelor se întîlnesc vase mari cu corpul
drept cu marginea crestată şi evazată, ceşti cu două torţi prevăzute cu şea
şi prag, străchini tronconice etc.
Alături de ceramică s-au descoperit şi cîteva obiecte, printre care rîş
niţe, cosoare, ciocane de piatră şi unelte din os.
Nivelul Hallstattian, reprezentat de cîteva fragmente ceramice pro
venite de la vase tronconice şi străchini, nu a putut fi deosebit stratri.grafic
de nivelul monteorean, datorită unei locuiri sporadice a acestui plat:m in
prima epocă a fierului.

Fig. 2.

Aspect de şantier
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Locuirea cea mai intensă aparţine epocii geto-dacice, stratul de cul
tură are o grosime care variază între 0,60-1,40 m. şi comport)ă mai multe
faze care atestă o locuire continuă în cele două secole de existenţă a ce
tăţuii.
Delimitarea 'fazelor de locuire s-a făcut pe baza vetrelor, a comple
xelor de locuire care se suprapun şi în funcţie de culoarea straturilor.
Deoarece materialul nu este prelucrat in întregime nu s-a putut delimifla
din punct de vedere tipologie.
Ca în toate aşezările dacice cercetate pînă în prezent şi aici stratigra
fia este foarte complicată. ati� datorită faptului că a existat o intensă lo
cuir e cît şi unui număr foarte mare de gropi (în săpătura practicată de noi
s-au descop<:!rit 58 de gropi din diferite faze), care au dat straturilor un
aspect neregulat.
In general se întîlneşte tipul de iocuinţă de suprafaţă, mai rar hor
cleiul (doar unul în săpăfjura noastră). Locuinţele de suprafaţă au putut fi
identificate cu uşurinţă după vetre şi podele de lut. Săpătura noastră a
vînd un caracter de sondaj stratigrafic, nu s-au putut determina formele
locuinţelor sau a altor complexe.
In interior, 1ocuinţele de suprafaţă aveau vetre de foc deschise a căror
formă este în general ovală, o singură vatră, bine păstarttă, este de formă
perfect circulară.

Din stratul de cultură materială geto-dacic a rezultat un bogat mate
rial arheologic format din unelte, ceramică şi diverse obiecte.
Ceramica reprezintă, din punct de vedere cantdtativ, partea cea mai
numer.oasă din materialul descoperit şi provine din cele trei categorii ce
ramice cunoscute în toate aşezările dacice cercetate pînă, in prezent
ce
ramica lucrată cu mîna, la roată şi ceramică de import.
Din punct de vedere al formei, în cetăţuia de la Răcătău nu au fos�
întîlnite vase deosebite de cele cunoscute în celelalte aşezări dacice din
Moldova, cu excepţia unui vas, lucrat la roată, de culoare roşie şi de formă
cilindrică avînd trei picioare, care imită vasele din metat De asemenea,
se remarcă prezenţa ceram\cii dacice pictate precum şi a vaselor de import
greceş.ti sau terra sigillata.
Bogăţia materialului ceramic precum şi calitatea imitaţiilor după for
mele greceşti şi romane presuoune existenţa unor meşteri locali iscuţiţi
care cunoşteau foarte bine tehnica olăritului.
In afară de ceramică s-a descoperit o mare cantitate de obiecte de
metial, lut, piatră, stidă din care remarcăm : seceri din fier, scoabe, cosoa
re, topoare, dălţi, pinteni, frigăii'i de fier, vîrfuri de săgeţi, lustruitoare din
lut, fusaiole şi rîşniţe din tu:f' vulcanic de tip rotativ.
De asemenea s-au descoperit şi obiecte de podoabă printjre care : măr
gele din sticlă colorată, cercei din bronz şi argint, un fragment de inel cu
piatră precum şi fibule caractleristice epocii geto-dacice, din care una de
tip Nauheim. 3

3. O. Almgren, Studien 6ber Nordeuropllizche Fibelformen de.r ersten nachehrist
Zicben Jahrhunderte mit Berilcksichtigung der Provinzia.lr6mtchen und sildrusstschen
Formen Leipzig, 1 923, pl. I/9.
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Alături de celelalte obiecte s-au descoperit şi două monede din care
una la suprafaţa solului iar cealaltă într-o groapă cu resturi menajere, care
aparţine unei emisiuni din anul 85 i.e.n.
Pe baza materialului ceramic, asemănător cu cel din aşezările de la
Bîtca Doamnei 4, Poiana 5, Zimnicea 6, Crăsani 7, Grădiştea Muncelului s,
Popeşti 9, Bradu 10, Barboşi 11, precum şi a fibulei Nauheim şi monedei,
putem încadra cetăţuia de la Răcătău în sec. I î.e.n. - sec. I e.n.
Săpătura efectuată a scos la iiveală o fortificaţie aparţinînd epocii
bronzului, care constă dintr-un şanţ de apărare adînc de 5,20 m. ce împăr
ţea platoul în două. La acest şanţ s-a adăugat un al doilea, mai adînc şi
mai larg care desparfle aşezarea civilă de acropole.
Intrucît la şanţul mare nu a fost efectuată nici o secţiune, nu putem
preciza data la care a fost săpat şi nici cărei epoci ii aparţine. In orice caz
şanţul de pe acropole a fost folosit , în parte şi de populaţia geto-dacică, în
prima etapă de locuire, construcţia şanţului fiind datată cu moneda din
anul 85 î.e.n., descoperită intjr-o groapă din nivelul de la care porneşte
şanţul.
Bogăţia materialului descoperit, intensitatea locuirii, fortificarea ei,
demonstrează gradul înalt de dezvoltare al societăţii geto-dacice din a
ceastă perioadă pr�cum şi importanţa pe care o avea această cetăţuie în
contextul evenimentelor din cele două secole, din punct de vedere econo
mic, comercial şi militar, punînd-o alătw-i de cele mai mari aşezări dacice
din Moldova, în perioada ce corespunde statului dac.. condus de Burebista
şi Decebal, în cadrul căruia intra şi cetăţuia de la Răcătău.
Pînă în prezent literatura de specialitate a pus în discuţie problema
localizării unor "oraşe" dacice consemnate de Ptolemeu pentru Moldova,
ajungindu-se la unele identificări bazate pe criterii geografice şi de mă4. N. Gostar, Cetăţi dacice din Moldova, Buc. 1969, p. 9-22.
5. V. Pârvan, CastruZ de fa Poiana şf dru.muZ roman prin Moldova de jos, extr.
din ARMSI, seria II, tom. 36, 1913 : R. şi E. Vulpe, Les fouilles de Poiana, in Dacia,
111-IV, 1 927-1932, p. 253-351 ; R. Vulpe, Piroboridava. Consideraţiuni arheologice şi
istorice asupra cetăţuiei de Za Poiana i'n MoLdova de jos, Buc. 1931 ; R. Vulpe, in Rev.
Arch. XXXIV, 1931, 2 p. 237-257 ; R. Vulpe şi colaboratori. Activitatea şantierului
arheologic Poiana Tecuci, in SCIV, II. 1 1 9S 1 . p. 177-216 ; R. Vulpe, La civilisation
dace et res probllemes a le ·lumiere de demieres fouilles de Poiana en basse Molda
vie, in Dacia, N.S.I., 1 957, p. 143-1 64.
6. I. Nestor şi rolaboratori, Rapoarte de săpii.turi, in Studii II 1 , 1 949, p. 1 1 6-125
şi in SCIV, 1 1950, p. 93-102.
7. 1. Andrieşescu, Piscul Crăsani, Buc. 1924 ; V. Pârvan, Getica, Buc. 1926, p. 742,
786 si urm.
8. Teodorescu D. M., Cetatea dacă de la Grădiştea Muncelului, în ACMIT, 1930:
C. Daicovici"J ci colaboratori. Rapoartele preliminare asupra rezultatelor campaniilor
clP. săpături de- la şantierul Grădiştea Muncelului, in SCIV işi Materiale pe anii 1 950
şi următorii.
9. R. Vulpe, Şantierul arheoLogic Popeşti, in Materia�e, VI, 1959 . p. 307-324.
1 0. V. Ursachi, Contribuţii la problema aşezărilor dacico de pe Valea Siretu lui, co
municare prezentată la cea de-a III-a sesiune a muzeelor, decembrie 1966" ; V. Ur
sachi Cercetări arheO:.ogice efectua :e de Muzeul de ist orie din Roman, in Carpica 1,
1 968, p. 171 -1'34.
,

11. N. Gostar, Cetăţi dacice din Moldova, B•Jc. 1969, p. 29-35.

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

98

VIOREL CAPITANU ŞI VASILE UBSACHI

Fig .3.

-

Ceramică aparţintnd epocii bronzului ; Cultura Monteoru
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Fig. 4.

-

Ceramică aparţinînd epocii bronzului ; Cultu:.1a Monteoru
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Fig. 5.

-

Ceramică aparţinind epocii bronzului ; Cultura Monteoru
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rime a aşezărilor în care nu inttra, desigur, cetăţuia de la Răcă,tău, fiind
necunoscută.
Astăzi, cind săpăturile au demonstlrat existenţa unui oppidum la Ră
-cătău, care nu putea scăpa atenţiei lui Ptolemeu, fiind destul de mare şi
.cu o poziţie geografică excelentă, considerăm necesară o nouă înterpretare
a localizărilor făcute pînă în prezent, cel puţin pentru ultimele "davae"
de pe Siret.
Este necesar, aşadar, să revenim asupra localizării Tamasidavei la
Bradu 12, deoarece această localizare era făcută în cont1extul inexistenţei
unei alte cetăţui 1ntre Poiana şi Bradu. In asemenea situaţie cetăţuia de
la Răcătău ar putea fi identificată cu Tamasidava iar cea de la Bradu cu
Zargidava.
In concluzie, trebuie să adăugăm că argumentele principale pentru
localizările făcute, deocamdată ipotetic, sînt ; mărimea şi fortificarea lor
fiind mult mai mari, mai intjens locuite şi puternic fortificate în compa
raţie cu celelalte aşezări aparţinînd acestei epoci din Moldova ; poziţia lor
geografică, aşezate pe Siret.
Ca şi celelalte cetăţui dacice din Moldova şi cea de la Răcătău a fo3t
părăsită la începutul sec. II e.n., legat de evenimentul cuceririi Daciei de
către romani. După această dată acropolea nu a mai fost locuită în nici
o perioadă is1Jorică.

12. Alex. Vulpe, Ptolomey and the anciernt geooraphy of Mo:davia in Studii clasice,
VI, 1964 p. 233-246 ; V. Ursachi, op. cit.
'
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Fig. 7.

-

Vas dacic lucrat la minA
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'Fig. 8.

-

Ceramică dacicA
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Fig. 9.

-

UBSACHI

Ceramică dacică
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Fig. 10.

-

Ceşti dacice
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Fig. 12.

-

Vas dacic lucrat la roatA

Fig. 1 1 .

-

Opaiţ dacic
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-

Ceramicii dacicli lucratA la roatA
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Fig.

14.

-

Ceramică dacică lucrată la roată
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Fig. 1 5.

-

Ceramică dacică lucrată la roatA
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Fig. 16.

-

Ceramică dacică lucrată la roată.
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Fig. 17.

-

VALEA

SIRETULUI

Fructiere dacice lucrate la roată

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

ttt

1 12

VIOREL CAPITANU ŞI VASILE URSACH I

Fig . 18.

-

Torţi de vase dacice
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Fig. 19.

-

Strecurători dacice
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StrecurAtoi'Ii dacice
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Fig. 21.

-

Ulcioare dacice
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Fig. 22.

-

Vas dacic lucrat la roatA
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Fig. 23.

Ceramică dacică pictată
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Fig.

24.

-

Ceramică .dacică pictată
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Fig. 25.

-

Vase dacice (imitaţii dupA forme greceşti)
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Fig. 26.

-

Vase dacice (imitaţii după forme greceşti)
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Fig. 27.

-

Vas lucrat la roată
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Fig. 28.

-

CeramicA de import
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Fig. 29.

-

PE

VALEA SIRETULUI

Ceramică de import
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Fig.

30.

-

Obiecte dacice de fiel'
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Fig. 3 1 .

-

Obiecte dacice din metal
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Fig. 32. - Figurine din lut şi lustruitoare

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

O NOUA CETAŢUIE DACICA 'PE VALEA SIRETULUJ

\;:� '

{,.,�
- �.
·.·. . .

.

.

Fig. 33.
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Obiecte dacice din metal
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Fig. 34. - Obiecte de podoabă
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1 29

Fibule dacice

UNE NOUVELLE CITE DACIQUE DANS LA VALLE DU SIRET
Risume

Les auteurs presentent la plus recente decouverte concernant les habitations
daciques, la cite de Ră.cătău. Sur le fundement desrenseignements materiale obtenus
par les recherches systematiques commencees en 1968, ainsi que les oserbvations
stratigraphiques on a delimite les epoques ou le lieu nome "Cetăţuia" a ete habite
dans l'epoques du bronze (culture Monteoru la premiere epoque du fer (HaLlstett) et
l'epoque geto-dacique. (La TEme), I-er siecle a.n.e-I-er siecle n.e.
Tenant compte de la position geographique de ,,Cetăţuia" sur le terasse gauche
du Siret avec une position dominante et de sa fortification avec deux fossees de
defence et de l'intensite de l'habitation pendant les deux siecles de son existence les
dateurs considerent que la cite de Răcătău, pentetre identifiee avec Tamasidava,
et la cite de Bradu avec Zargidava.
Les decouvertes de Răcătău constituent une importance contribution pour con
naitre mieux la culture materielle de daces de Moldavie du I-er si�cle a.n.�.-1-er
siecle n.e.
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UN TEZAUR DE MONEDE REPUBLICANE ROMANE
DESCOPERIT LA CORNII DE SUS,
JUDEŢUL BACAU
V. CAPITANU şi C. BUZDUGAN

In luna iuli':! 1 967 locuitorul Gălbiniţă Vasile din satul Cornii de Sus,
comuna Tătărăşti a descoperit cu totul întîmplător în punctul "Cetăţele"
la suprafaţa solului recent arat după ridicarea grîului cea. 23 monede pe
care le-a predat după cum urmează :
- 7 monede inginerului de la C.A.P., Petrescu Const.
- 1 3 monede postului de miliţie din localitate.
- 3 monede tov. Sava Gh. de la Muzeul din Adjud, ulterior predate
Muzeului din Bacău.
Primele 7 monede au fost predate Institutului de arheologie al Aca
demiei R.S.R., 1 iar din cele 1 3 monede predate Postului de Militie din
locali t ate, 1 1 au fost ridicate de Gh. Poenaru de la Institutul de arheolo
gie, iar 2 au fost reţinute de şeful postului de miliţie.
La inceputul lunii septembrie organele locale de stat au anunţat Mu
zeul din Bacău pentru ridicarea tezaurului. Concomitent cu deplasarea
noastră la Corni s-a prezentat şi d�legatul Institutului de arheologie care
a ridicat cele 1 1 monede de la postul de miliţie, iar la sosirea noastră în
localitate tov. Gh. Bordea Poenaru deja plecase. Atunci nouă nu ne-a mai
rămas decît să continuăm invest)igaţiile prin sat şi să întreprindem cerce
tări sistematice. Mai întîi am luat legătura cu V. Gălbiniţă care ne-a con
dus 1a locul descoperirii. Punctul unde au fost descoperite monedele se
num�şte "Cetăţele" , situat la numai 50-1 00 m de ultima casă din satul
Cornii de Sus, la extremitatea sud-esticăl a aşezării geto-dacice de pe Siret,
în car� în anul 1 934 prof. R. Vulpe efectuase un mic sondaj. 2 După cele
relatate de către descoperitor monedele fusese adunate chiar de pe ară
tw-ă, în timp ce se ducea spre casă.
1. Vezi B. Mitrea, "Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizan
tine in Republica Socialistă România" (cronică) în SCIV, XIX, 1, 1968, p. 175-176 fig.
12, 22, 47, 55, 61, 70, 78.
2. Radu Vulp e şi colaboratori, "Şantierul Poiana" , în SCIV, III, 1952, p. 217.
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Studiind cu atenţie locul descoperirii, cu toate că fusese efectuat un
sondaj după părerea noastră superficial, am trecuti de urgenţă la o cer
cetare sistematică.
Intrucit locui unde au fost descoperite monedele se află in pantă, am
deschis o secţiune de 20 m X 8 m, orientată vest-est şi am trecut tot
pămintul rezultat din săpăflură prin sită. In felul acesta am reuşit să re
cuperăm încă 70 de monede. Am mers cu săpătura noastră pînă la o adin
cime de 0,60 m. Deoarece tezaurul a fost ingropat mult în afara staţiunii
arheologice La Tene in. zona unde am practicat noi sondajul n-am întîlnit
nici un fel de rest de cultură materială, in afară de cîteva fragmentle de
ceramică lucrată cu mîna, in tehnica La Tene, provenite de la vasul in care
au fost depozitate monedele.
Dăm in continuare descrierea rezumativă a tezaurului cu datele strict
necesare.
,

. CATALOGUL TEZAURULUI MONETAR DE LA TĂTĂRĂŞTI
1.

TODILLUS ?
Denar. AR. D : 16, 1-17 mm. G : 3,40 g. C : bună. BMC Roma, 589. Anul : 198173 i.e.n.

2.

'
CAIUS ANTESTIUS
Denar. AR. D : 18-19,6 mm. G : 3,40 g. C : mediocrA. BMC. Roma, 855. Anul :
t72-151 i.e.n.

3.
4.

PUBLIUS PALTUS ?
Denar. AR. D : 19, 6-20, 7 mm. G

:

3,40 g. C : bunA. BMC. Roma, 877. Anul :

MARCUS BALBIUS QUINTI FILIUS TAMPILUS
Denar. AR. D : 16, 4-17, 1 mm. G : 3,70 g. C : bunii.. BMC. 935. Roma. Anul :
150-125.

C. CATO
5. Denar. AR. D : 1 8, 1-18,5 mm. G : 3,80 g. C :
150-125 t.e.n.

bunii.. BMC. Italia, 461. Anul :

6.

CNAEUS LUCREŢIUS TRIO
Denar. AR. D 1 8, 4-1 8,9 mm . G :
150-125 i.e.n.

3,80 g. C : bună. BMC. Roma. 929. Anul :

7.

MARCUS CIPIUS MARCI FILIUS
Denar. AR. D : 15,5- 1 6 ,9 mm. G :
99-94 i.e.n.

3,9!! g. C : bună. BMC. Italia. 522. Anul :

8.

QUINTUS (MARCIUS PHILIPPUS)
D�nar. AR. D : 16,7-18 mm. G : 3,60 g. BMC. Roma, 1 143. Anul : 94 t.e.n.

9.

QUINTUS (FABIUS) MAXIMUS
Denar. AR. D : 17, 3-17,7 mm. G : 3,80 g. C : bună. BMC. Roma. 1137. Anul :
94 i.e.n.

10.

M. FOURII LUCII PHILI
Denar. AR. D : 18, 4-21 mm. G : 3,60 g., C :
93-92 f.e.n.

bună.

BMC.
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Italia, 555. Anul :

PLANŞA il
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PLANŞA II
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PLANŞA III
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PLANŞA IV

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

PLANŞA V
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PLANŞA VII

11.

CAIUS POBLICIUS MALLEOLUS CAII FILIUS
Denar. AR. D : 2-20,7 mm. G
3,70 g, C :
bună.
92 i.e.n.

BMC. Roma. 1194. Anul :

L. THORIUS BALBUS
1 2. Denar. AR. D : 19 mm. G 3,66 g. C : bună. Grueber. Roma. 1619. Anul : 90 ;
Sydenham, 598. Anul
100-95.
LUCIUS MEMMIUS GALERIA
13. Denar. AR. D : 17-18,3 mm. G :
91 t.e.n.
1 4.

3,40 g. C :

bună. BMC. Roma. 1328. Anul :

APPIUS CLAUDIUS TITUS MALLIUS, QUESTORES URBAN!
Denar. AR. D : 15,8-16,2 mm. G 3,80 g, C : bună. BMC. Roma. 1290.
9l i.e.n.

Anul :

Q. (MINUCIUS) THERMUS
15. Denar. AR. D : 17,3-18 mm. G : 3,50 g. C : bună. BMC. Italia . 653. Anul : 90 i.e.n.
Acelaşi magistr�t .
16. Denar. · AR. D Î"7,3,-18 mm. G

3,50 �· C

bună. BMC. Italia. 653. Anul: 90 i.e.n.

MARCUS (PORCIUS) CATO
17. Denar. AR. D : 17-17,5 mm. G : 3,80 g. C : bună. BMC. Italia. 647. Anul: 90 l.e.n.
PUBLIUS (PORCIUS) LAECA
18. Denar. AR. D : 18-19 mm. G: 3,60 g. C. buni. BMC. Italia. 649. Anul : 90 l.e.n.
MANIUS AQUILLIUS
19. Denar. AR. D: 18,4-19,2 mm. G : 3,8') g, C : bunA. BMC. Italia. 645. Anul : 90 l.e.n.
CAIUS ALLIUS (AELIUS) BALA
20. Denar. AR. D : 16,1-16,8 mm. G: 3,90 g. C : bunA. BMC. Roma. 1759. Anul: 89 l.e.n.
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L. CALPURNIUS PISO LUCII FILIUS FRUGI
21. Denar. AR. D: 17-19,4 rnm. G : 3,80 g. C : bună. BMC. Rorpa� 1878. Anul : _88 î.e.n_

QUINTUS TITIUS
22. Denar. AR. D: 21 mm. G : 3,61 g, C: buriă. Grueber, Roma:; 2220. Anul : 87. Sydenhan, 691. Anul : 88.
· \':·'
.

-�·7�·}-,

•

,::��(·� ·

Acelaşi magistrat

23. Denar. AR. D : 17,7-18 �m. G : 3,80 g. C : b\î n�'>�MC. Roma, 2220. Anul : 87 i.e.n:.
,.

C. VIBIUS C. F. PANSA .
24. Denar. AR. D : 16,1-17 mm : · a : 4,(}1) g. C : bună. BMC.. Roma:� 2224. Anul : 87 i.e.nLICIUS TITURIUS LUCII FILIUS SABINUS

25. Denar. AR. D : 16,5-18,4 mm. G : 3,40 g, C : bună. BMC, Roma, 2322. Anul : 87 i.e.n_

CAIUS MARCIUS CENSORINUS
26. Denar. AR. D : 16,5-17,7 mm. G : 3,60 g. C : bună. BMC, Roma, 2397 (?). Anul :
87 i.e.n.
L. RUBRIUS DOSSENUS

27. Denar. AR. D: 16,3-18,4 mm. G: 3,50 g. C : bună. BMC, Roma, 2448. Anul : 86 i.e.n_

28.

Acelaşi magistrat
Denar. AR. D : 9-17,8 mm. G : 3,50 g. C : bunâ. BMC, Roma, 2448. Anul : 86 i.e.n_
MARCUS FANNIUS. LUCIUS CRITONIUS
3,80 g, C : bună. BMC. Roma, 2463. Anul : 86 i.e.n.

29. Denar. AR. D : 18,4-20,1 mm. G :
30.

31.

L. JULIUS BURSIO
Denar. AR. D : 18,9-19,9 mm. G : 3,80 g, C : bună. BMC, Roma , 2572, variantă re
vers sub cai literele BI, anul 85 (.e.n.
M. FONTEIUS C. F. (MANIUS FONTEIUS CAII FILIUS)
Denar. AR. D : 18,9-20,5 mm. G : 3,70 g. C : bună. BMC, Roma, 2476. Anul : 85 i.e.n_

32.

Fără nume de magistrat
Denar. AR. D : 1 7,9-19,6 mm. G :
85-64 i.e.n.

33.

Denar. AR. D: 18-19,1 mm. G : 3,50 .C : bună. BMC, Roma, 2622. Anul : 85-84 i.e.n ..

3,80 g. C : bună.

BMC,

Roma,

2622.

Anul :·

34.

r.. MAMILIUS LIMETANUS
Den3!l'. AR D : 1 8,8-20,4 mm. G : 4,30 g, C : bună. BMC, Roma, 2719. Anul : 85 i.e.n_

35.

Q. ANTONIUS BALBUS
Denar. AR D : 17,7-1 8,5 mm. G : 3,60 g. C : bună. BMC, Roma, 2730. Anul : 82 i.e.n

36.

Acelaşi magistrat
Denar. AR D : 17,8-19,4 mm. G : 3,50 g. C : bună. BMC, Roma, 2730. Anul : 82 t.e.n�

37.

38.

.

.

..

.

Acelaşi magistrat

Denar.

AR

.

1 8-18,6 mm. G : 3,80 g, C : bună. BMC, Roma, 2730. Anul : 82 i.e.n.

Acelaşi magistrat
Denar. AR D : 18,4-19,6
.

mm .

G: 3,70 g, C : bună. BMC, Roma, 2730. Anul : 82 i.e.n_
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39.

Acelaşi magistrat
Denar. AR. D : 18,5-20,1

40.

41.

POSTUMIUS A. F. S. NEPOS ALBINUS
Denar. AR D : 18,2-19,5 mm . G : 3,70 g. C : bunA. BMC, Roma, 2839. Anul : 82
te·.n.
Acelaşi magţstrat
Denar. AR D : 18-19,3 mm G : 3 ,80 g. C : bunA. BM,C Roma, 2839. Anul : 82 l.e.n.

42.

Acelaşi magistrat
Denar. AR D : 17,2-19 mm. G : 3,8!! g. C : bună. BMC, Roma, 2836. Anul : 82 i.e.n.

43.

Acelaşi magistrat
Denar. AR D : 19,1-19,6

mm

.

G : 3,80 g. C : bunA. BMC, Roma, 2730. Anul: 82 i.e.n.

.

.

.

.

.

G : 3,80 g. C : bunA. BMC, Roma, 2836. Anul : 82 l.e.n.

mm

.

C. POBLICIUS Q. F.
AR D : 17,7-18,6 mm. G : 3,70 g. C : bunA. Roma, 2910. Anul: 81 !.e.n.

44. Denar.

.

45.

Acelaşi magistrat
Denar. AR D : 18-18,5 mm. G : 3,20 g, C : bunA. BMC, Roma, 2910. Anul : 81 l.e.n.

48.

C. NAlEVIUS BALBUS
Denar. AR. D : 17,8-18,4 mm. G : 3,80 g, C : buni. BMC, Roma, 2935, variantA Rv.
XXVI. :Anul : 81.

.

L. VOLTEIUS

STRABO

47. Denar. AR D : 19 mm G : 3,68 g, C : bunA. Grueber, Roma, 3142, t.g. Anul : 79 Rv.
lit. G. (necunoscut la Sydenhan. 743. Anul : 81 (ve:?:i SCIV1 1, T 19, 1968, p. 175176).
.

.

48.

LUCIUS LUCRETIUS TRIO
Denar. AR. D : 16,8-17,9 mm . G :
76 r.e.n

49.

Q. CREPEREIUS MARCI FILIUS ROCUS
Denar. AR. i:> : 18,2-19,1 nun. G : 3,80 g. C : bună. BMC, Roma, 3342. Anul : 73 l.e.n.

50.

51.

MANIUS AQUILLIUS MANII FILIUS MANIL NEPOS
Denar. AR. D : 18,3-20,4 mm. G : 3,70 g. C : bunA. BMC, Roma, 3364. Anul: 72 te.n.
Acelaşi magistrat
Denar. AR. D: 19,3-20-1 mm. G : 3,60 g. C: bunA. BMC, Roma, 3364. Anul : 72 te.n.

52.

T. VETTIUS SABINUS
Denar. AR. D : 18,5-19 mm. G: 3,60 g.

53.

Acelaşi magistrat
Denar. AR. D : 17,4-19,8

54.

PAULLUS LEPIDUS
Denar. AR. D : 17,7-18,8 mm. G : 3,90 g, B : bunA. Grueber, Roma. 3373. Anul :
71 i.e.n.

55.
56.

57.

mm

.

3,70 g,

C : bunA. BMC,

Roma, 3247.

Anul :

C : bunA. BMC, Roma, 3370. Anul : 72.
1

G : 3,70 g .C: bună. BMC, Roma, 3370. Anul : 72.

L. ROSCIUS FABATUS

Denar. AR. D : 18 mm. 3,72 g, C : bunA. Grueber, Roma, 3394, t.g. Anul : 70 ; Sy
denhan, 915, anul 58.

L. ROSCII FABATI
Denar. AR. 1J,7-18,5
Anul : 70 l.e.n.

mm

.

G: 3,90 g,

C : bună. BMC, Roma, 3394, tip general.

CAIUS COELIUS CALDUS
Denar. AR. D : 17,9- 19,1 mm. G : 3,70 g, C : bună. BMC, Roma, 3833. Anul : 61 i.e.n.
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58.
59.

60.

P. FONTEIUS PUBLII FILIUS CAPITO
Denar. AR. D : 18,5- 18,8 mm. G : 3,90 g. C : bună. BMC, Roma, 3856. Anul: 59 i.e.n.
LUCIUS CASSIUS LONGINUS
Denar. AR. D : 17,4- 18,6 mm G : 3,70 g. C :bună. BMC, Roma, anul 3890. Anul :
56 i.e.n.
.

LUCIUS CASSIUS LONGINUS
Denar. AR. D : 18,5-19,6 mm. G : 3,80 g. C : bună. BMC, Roma, 3930. Anul : 52 i.e.n.

61.

C. IULIUS CAESAR
Denar. AR. D : 18 mm. G : 3,83 g. C : bună. Grueber, Gallia, 87. Anul: 50- 49 ; SY
denhan, 1006, Anul : 54-51.

62.

Acelaşi
Denar. AR. D : 16,9-18,6 mm G : 3,90 g. C : bună. BMC,
i.e.n.

63.

MANIUS ACILIUS (GLABRIO)
Denar. AR. D : 16,2-17,7 mm. G: 3,60 g. C : bună. BMC, Roma, 3943. Anul : 50 i.e.n .

�4.

C. (VILIUS) pANSA, (DF:CIMUS POSTUMIUS) ALBINUS BRUTI f,
Denar. AR. D : 17,8-19,3 mm. G : 3,80 g. C : bunA. BMC, Roma, 3987. Anul : 48
i.e.n.

i15.

Q. CAECILIUS METELLIUS
Denar. AR. 17,8-18,7 mm. G : 3,80 1. C : bună. BMC, Africa, 1. Anul : 47-46 i.e.n.

�6.

MANIUS CORDIUS. RUFUS
Denar. AR. D : 16-16,6 mm. G : 3,60 g. C : bună BMC, Roma, 4037. Anul : 46 i.e.n.

.

Gallia, 27. Anul : 50-49

Acelaşi magistrat

67. Denar. AR. D : 17,4-19,4 mm. G : 3,80 g. C : mediocră. BMC, Roma, 4037. Anul
46 i.e.n.

68.

Acelaşi magistrat
Denar. AR. D : 17,5-19,7 mm. G : 3,5') g. C : mediocră. BMC, Roma', 4037. Anul :
46 i.e.n.

69.

A'Celaşi magistrat
Denar. AR. D : 18-19 mm. G : 3,70 g. C : mediocră.
46 i.e.n.

70.

BMC,

Roma, 4037.

Anul :

M. CORDIUS RUFUS
Acelaşi magistrat
Denar. AR. D : 20 mm. G: 3,65. C : bună. Grueber, Roma, 4040. Anul : 46 ; Syden
han, 971. Anul : 46.

11.

CAIUS ANTIUS CAII FILIUS RESTIO
Denar. AR. D : 17,1-21,1 mm. G : 3,50 g. C : bună. BMC. Roma, 4032. Anul : 46 i.e.n.

72.

TITUS CARISIUS
Denar. AR. D : 19,7-20,7 mm. C : mediocră. BMC, Roma, 4056. Anul : 45 i.e.n.

73.

74.

Acelaşi magistrat (Victoria in cvadrigă)
Denar. AR. D : 16,2-18,3 mm. G : 3,60 g. C : mediocrA. BMC, Roma, 4070. Anul :
45 i.e.n.
CAIUS CONSIDIUS PAETUS
Denar. AR. D : 18- 1 9,4 mm. G : 3,30 g. C : bună'. BMC, Roma, 4080. Anul : 45 i.e.n.
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75.

Acelaşi magistrat
Denar. AR. D : 17,5-18,5 mm G : 3,60 g. C : bună. aMc. Roma, 4084. Anul : 45 i.e.n.

76.

P. SEPULLIUS MACER
Denar. AR. D : 17, 1 - 1 8,6 mm. G : 3,00 g. C : bună. BMC, Roma, 4168. Anul : 44 î.e.n.

77.

CAIUS CASSIUS (LONGINUS) ; (PUBLIUS CORNELIUS) LENTULUS
SPINTHER
Denar. AR. D : 18,2-19,4 mm. G : 3,9') g. C : bună. BMC, El'it, 73. Anul : 43-42 î.e.n.

78.

.

SEXTUS POMPEIUS
Denar. AR. D : 20 mm. G: 3,73 g. C : bună. Grueber, Sicilia, 7. Anul : 42-36 ; Sy
denham, 1345. Anul : 42-38.

79.

SEXTUS POMPEIUS Magnus Pius
Denar. AR. D: 18,4- 18,5 mm. G: 3,80 g. C : bună. BMC, Sicilia, 12. Anul : 42-38 î.e.n.

80.

Acelaşi magistrat
Denar. AR. D : 18,4-19,3 mm. G: 3,50 g. C : bună. BMC, Sicilia, 12. Anul : 42-38 i.e.n.

81.

Acelaşi magistrat
Denar. AR. D : 17,4-17,8 mm G: 3,80 g. C : bună. BMC, Sicilia
i.e.n .

82.

Acelaşi magistrat
Denar. AR. D : 17-18,7 mm. G: 3,70 g. C : bună. BMC, Sicilia, 12. Anul : 42-38
i.e.n

.

,

12. Anul : 42-38

83.

M. ANTONIUS, M. NERVA, L. ANTONIUS
Denar. AR. D : 18,5-19,2 mm. G : 3,80 g. C : bună. BMC. E st, 1 06. Anul 41 i.e.n.

84.

PETILLIUS CAPITOLINUS
Denar. AR. D : 17,3- 18,3 mm. G: 3,70 g. C : bună. BMC, Roma, 4122. Anu :l 40 i.e.n.

85.

LEPIDUS CAESAR
Denar. AR. D : 17-19,2 mm. G : 3,80 g. C : bună. Grueber, Africa. 29. Anul : 40-37
i.e.n.

86.

LUCIUS LIVINEIUS REGULUS
Denar. AR. D : 1 8 3-19,3 mm. G : 3,80 g. C : bună. BMC, Roma, 4271. Anul : 39 i.e.n.
,

C. VIBIUS VARUS
87.
88.

Denar. AR. D : 18-19 mm. G : 3 70 g. C : buna. BMC, Roma, 4294. Anul: 38 i.e.n.
,

P. CLODIUS M. F.
Denar. AR. D : 16,6-17,6 mm G: 3,80 g. C : bună. BMC, Roma, 4290. Anul: 38 i.e.n.
.

89.

CAESAR AUGUSTUS
Denar. AR. D : 17-20,5 mm. G : 3,80 g. C : bună. BMC, Roma, 4397. Anul : 19 i.e.n .

90.

Acelaşi
Denar. AR. D : 20-21,4 mm. G : 3,80 g. C : bună. BMC, Roma 4416. Anul : 18 l.e.n.

91.

,

Denar republican. Legenda ştearsă. AR. D : 17 2-18 mm. G: 3,70 g. C : mediocri.
Sfîrşitul sec. II !.e.n.
,
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92.
93.

republican. AR.
Sflrşitul sec. II i.e.n.

Denar

D:

17,6-19

mm.

G : 3,70 g, C : bună.

Legenda ştearsă.

Monedă romană republicană. Imitaţie, sec. II l.e.n. AV. spre dreapta ' s tea in
stinga şi dreapta. 'l'otul in cerc periat. Rv. Vultur cu aripile deschise stlnd pe
fulg�r spre dreapta. ln exergă o legendă nedescifrabilă. Totul in cerc periat. Re
darea efigiei Av. şi Rv. barbarizată. D : 1 7 1 18 mm . G : 3,40 g.
·

,

-

UN TREsOR ROUMAIN REPUBLICAIN Df:COUVERT A CORNII DE SUS
(DISTRICT DE BACAU)
.R h u m i

On presente un tresor de deniers roumaines decouvert en 1967 a Comii de Sus,
au polnt .,Cetăţele", district de Bacău, au sud de la Moldavie. D'abord on a decou
vert 23 monnaies dont 18 se trouvent a !'Institut archeologique de YAcademie de la
Republique Socialiste de Roumanie, 2 s'ont perdues et 3 se trauvent au rnusee de
Bacău.
Nous avons fait ulterieurement de recherches systemati.ques qui on.t conduit a la
decouverte de 70 monnaies qui appartiennent au meme tresor.
Ce tresor se compose de 93 monnaies republicaines datees depouis le 11-e siecle
av n.e. (Todillus ? 196-173) jusqu'au I-er siecle (Cesar Auguatus, 18 d' av. n e. ).
.

EXPLICATIONS DES FIGURES
Planche I. - Deniers romains datant de la Republique decouverts a Cornii
corn. Tătărăşti, district Bacău.
Planche II. - Deniers rornains datant de la Republique decouverts a Cornii
corn. Tătărăşti, district BacAu.
Planche III.
Deniers romains datant de la Republique decouverts a Cornil
corn. Tătărăşti, district Bacău.
Planche IV. - Deniers rornains datant de la Republique decouverts a Cornii
corn. Tătărăşti, district Bacău.
Planche V. - Deniers rornains datant de la Republique decouverts a Cornii
corn. Tătărăşti, district Bacău.
Planche VI. - Deniers rornains datant de la Republlque decouverts a Cornii
corn. Tătărăşti, district Bacău.
Planche VII. - Deniers romains datant de la Republique decouvetrs a Cornii
corn. Tătărăşti, district Bacău.
-
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DOUA TEZAURE ROMANE IMPERIALE
DESCOPERITE IN MOLDOVA
MARIA CmŢESCU si V. URSACBI

Cercetarea culturii matjeriale prin care se oglindeşte viaţa triburilor

dace din Moldova primelor trei secole ale erei noastre a inceput să fie tot
mai aprofundată in ultimii ani şi pe cale nwnismatică datorită numeroase

lor şi importantelor descoperiri de tezaur-e monetare care din punct de ve
dere cronologic se încadrează, in această epocă 1, Numărul descoperirilor
monetare din acest timp fiind în continuă creştere pune numismaticii spre
rezolvare probleme tot mai complexe in legătură cu istoria social-econo
mică şi politică a Moldovei din primele secole ale -erei noastre.
In anul 1 960, cu ocazia lucră.rilor agricole de primăvară, locuitorul
Donciu Ion din comuna Stăniţa, jud. Neamţ, a descoperit pe dealul Sîlişte
din aceeaşi localitate un tezaur de monede romane compus din circa 20-25
exemplare. După informaţiile date de autorul descoperirii monedele se
găseau intr-un vas mic din pastă, fină, de culoare roşie, lucrat la roaf\'3., a
cărui gură şi toartă 'fuseseră distruse prin lucrările agricole anterioare (fig.
1). Potrivit aceloraşi relatări, vasul se afla la adîncimea de circa 0, 1 5-0,20 m.
Pentru a se stabili cit mai exact complexul arheologic din care pro
venea tezaurul se impunea totuşi efectuarea unui sondaj prin care să se
precizeze dacă monedele romane aparţineau sau nu aşezării carpo-dacice
identificată aici. Localitatea Stăniţa se află la circa 1 8 km est-nord-est de
oraşul Roman, intr-o regiune de dealuri, iar locul descoperirii tezaurului
este situat la circa 1 km nord de sat, pe dealul Sîlişte, care coboară în
pantă lină de la vest spre est pînă în apropiere de confluenţa pîrlului Pie
trei cu pîrîul Sîlişte. Sondajul executat in 1 960 a constat dintr-un şanţ
1. B. Mitrea, Contribuţii numismatice Za istoria triburi'lar daco-getice din Mo!dova
in a doua jumătate a secolului al II-lea e. n., in SCIV. VII, 19 56 p. 1 59-177 ; Cf. D.
Tudor Tezaurul de denari romani imperiali de .Za Munteneşti, in SC. Şt. Iaşi, 3-4, 1954,
p. 379� 400 : Bucur M i trea şi Emilia Zaharia, Descoperirea mone�tară. de la Oboroceni
(r. Paşcani, reg. Iaşi) şi importanţa sa istorică., in Arheologia Moldovei, IV, 1967, p.
81-1 25 ; Maria Chiţescu, Unele consideraţii pe marginea contrafacC�Tii monedei ro
mane in Dacia, bazate pe o recentă. descoperire din Moldova, in SCN, IV, Hlo8', p.
12 7 1 37 ; Gh. Poenaru-Bordea, Virgil Mihăilescu-Birliba şi Alexandru Antimon. Un
mic tezaur de denari romani imperiali descoperit la Ghindiioani (judetul Neamţ), in
SCIV, 19, 1 968, 4, p. 597-611 ; Virgil Mihiiilescu-Birliba, Noi descoperiri de tezaure
imperiala romane la Piatra Neamţ, in Carpica Bacău, I , 1968, p. 209-231 .
,

-

10 -
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de 30/ 1 5 m, orientjat pe direcţia pantei nord-nord-vest 58,5
suc;i�sud-est
26,5 trasat în imediata apropiere de punctul descoperirii tezautului mo
netar. In sectorul cercetati s-a surprins un singur strat de cultură aparţinînd
aşezării dacice. Solul vegetal are o grosime de 1 0-15 cm şi conţine mate
rial arheologic fărîmiţat aparţinînd nivelului dacic scos 1a suprafaţă cu
ocazia lucrărilor agricole.
-

Fig. 1.

-

Vasul in care s- a descoperit tezaurul de la Stăniţa .

. In timpul săpăturilor a fost descoperită groapa unei locuinţe de tip
se�ubordei cu adîncimea medie de 0,50 m şi o altă groapă cu resturi me
naJ ere.
Condiţiile în care s-au efectuat săpăturile nu au permis să se dezve
lească in întregime locuinţa descoperită care ar fi oferit posibilitatea unor
precizări în legătură cu unele detalii de construcţie şi amenajări. Groapa
semibordeiului care are pereţii drepţi, a fost săpată la baza solului
brun. Fundul bordeiului estte drept. In sectorul de nord al locuinţei se gă
seşte o groapă de formă aproape cilindrică (diametru! la nivelul podelei
locuinţei este de 0,80 m) uşor îngustată spre baza ei care ajunge la adînci
m�a de 1 ,55 m faţă de nivelul semibordeiului. In umplutura locuinţei s-au
găsit bucăţi de chirpic ars, cărbuni, ceramică, două fusaiole de lut, o pensetă
de bronz, un cuţit de fier cu vîrful rupt şi oase de animale. Majoritatea
materialului era concentrat in partea centrală şi în special în sectprul
gropii unde şi cantitatea de cărbune de lemn era mai mare 2,
2. Amănunte referitoare la sondaj cit şi la materialele scoase din săpături, a se
vedea in articolul scris de Vasile Ursache, Ce-rcet41't arheolof1ice efectuate la Mu
zeul de istorie din Roman, in Carpica, 1968, p. 154, fig. 32 şi p. 1 56.
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In apropierea locuinţei, spre sud-sud-est, s-a descoperit o g·roapă în
interiorul căreia s-au găsit •fragmente de chirpic ars, cărbuni, ceramică şi
oase de animale. Nici această groapă nu a fost săpată în intregime. Din
conturul surprins în şanţ s-ar părea că avea în plan o formă aproximatjiv
circulară. De la nivelul la care a fost săpată, groapa are pereţii uşor ob
lici,pină la adincimea de 0,80 m de unde se îngustează brusc. Adincimea
ei este de 1,25 m. Din punct de vedere al ceramicii deosebim două cate
gorii
a. Ceramica lucrată cu mina şi
b. Ceramica lucrată la roată.
Cele mai numeroase sînt vasele din pastă cărămizie, cu buza dreaptă
sau uşor răsfrintă, cu fundul plat, decorate cu brîu în relief alveolat sau
crestatl, de tipul borcanelor de diferite dimensiuni. Tot din această cate
gorie face parte şi o cană cu pereţii ro.tunjiţi şi marginea răsfrintă a cărei
toartă prezintă o mare asemănare cu toartele ceştilor dacice. Vase de acest
tip sint cunoscute deocamdată într-un număr destul de mic, deşi se pare
d, •fac parte dintr-o arie de răspîndire destul de mar� in Latenul geto
dacic.
In grupa ceramicii lucrată la roată deosebim vase cu gîtul larg şi bu
za răsfrintă orizonta1, puţin îngroşată la margine, cu dungi orizontale in
relief sub marginea de culoare cenuşie sau roşie, vase largi sferoidale
cu gura strîmtă şi marginea special amenajată pentru capac ; fructiere cu
piciorul scurt ; străchini cu marginea îngroşată, gura largă ; căniţe cu
marginea dreaptă, corpul rotunjit şi fundul plati. Tot in această categorie
intră şi ceramica de import reprezentată prin fragmente de amfore roma
ne de culoare gălbuie cu gitul strimt. Atit ceramica cît şi obiectele desco
perite ne permit să datăm aşezarea in secolele II-III e.n.
Din tezaurul in discuţie s-au mai pu1jut salva 12 monede romane im
periale (doi denari şi 1 O exemplare argintate) emisiuni ale secolului al
II-lea e.n., intre anii 1 1 4- 1 80. Ele sint următoarele :
1 Traian

Fouree. 2,40 g ; 20 mm. Foarte tocită.
RIC 343, anul 1 1 4-1 1 7 .
,

2 Traian

Fouree. 2,58 g ; 1 8 mm. Moneda tocită şi friabilă, greu de identifi
cat tipul monetar.
3. 1lraian (?)
Fouree. 2, 1 3 g ; 18 mm. Moneda foartje tocită, greu de identificat

4 Antoninus Pius
Denar. 3,03 g ; 19 mm. Moneda tocită.
RIC, 2 1 1 , anul 1 5 1-152.
5 Antoninus Pius

Fouree. Moneda tocită, pe alocuri lipsă din pojghiţa de argint.
RIC, 301, anul 1 59-160

6 Antonintl!S Pius-Faustina I
Fouree. 2,01 g ; 1 8 mm. Moneda tare tocită şi lipsă in partea supe

rioară, avers.
RIC, 347 ( ?), anul după

141.
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7 Antoninus Pius-Faustina 1

Fouree. 2,43 g ; 1 8 mm Moneda tare tocită şi unne de rugniă.
RIC, 348, anul după 141.
.

8. Aceiaşi

Foun!e. 2,59 g ; 17,5 rnrn Moneda tocită şi
neregulată prin lipsa de metal.
RIC, 360, anul după141.
.

marginea dreaptă avers,

9 Antoninus Pius-Faustina Il
Denar. 2,95 g ; 18 mm Moneda tocită.
RIC, 515, anul după 161( ?)
10 Aceiaşi
Fouree. 2,52 g ; 1 8 mrn. Moneda tocită.
RIC, 515, anul după 161(?)
1 1 M. Aurelius-L. Verus
Fouree. 2,91 g ; 18 rnrn Moneda bine conservată.
RIC, 501, anul 1 63.
12 Marcus Aurelius
Fouree. 1,69 g ; 1 8 mm Moneda tare tocită.
RIC, 296, anul 1 73..,.1 74.
.

.

.

Tabelul incheiat ne-a dus ia constatarea că din cele 12 exemplare,
numai două sint denari de argint, restul 10 fiind monede argintate. Pe
cele 10 piese stratul subţire de argint este în general ş1jers, dar suficient
pentru a afirma că au fost argintate. Monedele, cu miezul din bronz, dupli
batere au fost trecute printr-o baie de argint. In ceea ce priveşte greuta
tea, constatăm că este cea a denarilor romani imperiali, bineinţeles cu
oscilaţiile inerente, intre 1,60-2,90 g, excepţie făcînd cei doi denari care
au, unul 2,92 g (Faustina II) iar ceiălalt 3,03 g (Antoninus Pius). Restul
monedelor prezintă următorul tablou :
1 . 60-1,70 un exemplar.
2,00-2, 1 0
2,10-2,20
2,40-2,50
2,50-2,60
2,90-3,00

"

"

două exemplare
trei exemplare
un exemplar.
Greutăţile denartlor imperiali din 1jezaurele descoperite pe teritoriul
Moldovei au fost discutate recent intr-un interesant articol de numisma
tică a. Bineînţeles valoarea intrinsecă a acestor monede este evident infe
rioară. Sub raportul tehnicii de execuţie, monedele ce fac obiectul pre
zent)Ului articol nu sînt unicele descoperiri de acest gen pe teritoriul ţării,
noastre. Există tezaure de monede greceşti şi romane compuse numai din
exemplare argintate. Ne referim 1a tezaurul de monede descoperit in anul
1 943 la Belitori '• compus din 419 piese argintate, emisiuni ale oraşelor
3. Gh. Poenaru-Bordea, Virgil Mihlileecu-Blrliba şl Alexandru Antimon, op. cit..

p . 605-606.

4. B. Mitrea, dosar Institui de Arheologie nr. inv. 162 şi 163.
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Apol.ţonia şi Dyrrhachium ; la cel de la Bozieni, 5 jud. Neamţ, format din
14 monede romane republicane şi imperiale, cea mai recentă fiind emisă
în timpul lui Vespasian. Urmează apoi cele două tezaure descoperite în
ruinele castJru].ui roman de la Măcin, şi care au fost descrise cu ani în ur
mă. Unul 6, compus din 300 monede romane imperiale din timpul lui
Traian, toate exemplarele argintate, iar al doilea 7, găsit în 1 908, conţine
596 monede argintate de la Licinius senior, Licinius junior, Constantin.
cel Mare, Crispus şi Constantin II Caesar. Adăugăm şi tezaurui descoperit
la Nireş 8, jud. Cluj în anul 1 953, din care s-au mai salvat 30 monede
dintre care 29 sint monede romane imperiale de la Nero la Severus Ale
xander, toate bronzuri argintate şi un bronz de la Constantinus Il. Lista
se opreşte aici dar trebuie arătat că există, numeroase aite tezaure de mo
nede greceşti, geto-dacice, romane, care conţin, pe l'ingă monede bătute în
metal nobil, şi piese argintate, ca descoperirile de la Pipera, Vîrteju, Co
mana 9, monede getice şi thasiene din aşezările de la Zimnicea şi Popeşti 10.
Atari tezaure, completate de alte monede din bronz argintat aflate ală
turi de exemplare bun.e, în tezaure sau descoperi'be izolat duc, cum e şi
firesc, la emiterea a două ipoteze :
1. Monedele ce sînt în discuţie, sint falsuri ale statjului roman şi se·
datorează deselor crize politice şi economice ce zguduie atît imperiul clt
şi provincii!:! , sale 11,
2 Sînt imitaţii, după monedele romane imperiale, ale populaţiilor băş
tinaşe din imperiul roman sau din afara lui.
In studii mai vechi se aratăl clar că în perioada imperiului în sec- II-III
e.n., acesta, pe lîngă marile ateliere oficiale se instalează şi officine trecă
toare pentru a facilita necesităţile financiare locale, mai ales pentru plata
trupelor" 12,
Dar dacă am putea eventual include in prima categorie tezaurele de
la Nireş şi cele de la Măcin, care deşi sînt falsuri, ele sînt oricum oficiale,
emise de monetăriile din imperiu sau din provinciile romane, nu acelaşi
lucru putem afirma şi despre tezaurul de la Stăniţa.
Monedele din tezaurul susmenţionatl se leagă mai mult de cei 21 de
nari argintaţi de 1a Porolissum. Aceste exemplare prezintă mai curînd ca5. Maria Chiţescu şi V. Ursache, Noti! asupra unui mic tezaur de monede romane
d e la Inceputul imperiu.!ui, descoperit la Bozieni. r. Roman. în SCIV 17. 1966, 4, p. 703707 ; Cf. M. Chiţescu, Unele consideraţii... , in SCN , IV, 1968, p. 127-137, cu ample
informaţii asupra monedelor fourees din Dacia.
6. Lulgi Gattorno, Dlnarf. subaeraţt de ·la Traian găstţt la ATTUbium (Măcin), !n
Cronica numismatică si arheologică, XV, nr. 1 17, 18. 1 940, p. 232-235.
7. Em. Condurach i , Tezaurul de monede argintate de la Măcin, in Hrisovul I, p. 7799 şi pl. I-II.
8. D. Protase, Tezaurul de monede imperta.le romane de la Nireş (r. Dej, reg. Cluj),.
in SCN. 1, 1957, p. 149-17 1 .
9 . InfOII'Il'l aţie C. Preda, căruia i i mulţumim ş i pe această cal.e

10. Bucur Mitrea. Monede antice şt feudale de la Ztmnicea, !n SCIV, XVI, 2, 1965,
245-246.
11. E. Babelon, Traite des monnaises greqoues et romaines, I. 1, Paris, 1901, col. 953 -963 ; ct. F. Macrea, Contribuţii la un repertoriu numismatic a·l Transilvaniei, in_
Anuarul Institutului de Studii Clasice, I, Cluj, 1 928- 1 932, p. 129-130.
p,
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racteristicele unor falsuri barbare. Metalul este de un prost aliaj, sînt
rupte, au insule pe suprafaţa lor, metalul fiind să,rit. Efigiile şi legendele,
atît pe avers cît şi pe revers, sînt destul de stîngaci redate avind literele
puţin imprimate, uneori, atît efigia cît mai ales legenda nu cuprind tot
cîmpul monedei. Dacă aceste monede au fost emise în atelierul clandes
tin de la Porolissum sau in altul de aceiaşi natură existent! in Dacia nu
putem şti. Oricum, intr-un studiu recent Iudita Winkler confirma ipot-e
za emisă de M. Macrea,· că la Porolissum a existat un fel de atelier 13.
lntrucit monedele in discuţie sînt emisluni din aceiaşi v·reme cu cele de
la Porolissum, putem· pl:esupune că sînt bătute in acelaşi atelier şi au
ajuns, nu ştim prin ce împrejurări, în Moldova.
Pe de altă parte, putem crede în eventualitatea unor ateliere mone
tare şi în Moldova care să fi funcţionat de la începutul imperiului, aşa cum
am opinat într-un articol recent 1'i.
Indiferent însă de locul unde ele au fost emise, monedele de la Stă
niţa se incadrează în categoria irnitaţiilor neoficiale. Nu excludem prin
aceasta, cu totul nici posibilitatea imităl"ii lor în atelierele tot neoficiale
existente însă în afara Daciei, fiindcă după cum se ştie, se cunosc desco
periri de tipare monetare imperial� şi în Iugoslavia 15, în cuprinsul cărora
se află un tipar de la Traian şi unul de la Hadrain. Dar monedele de la
Stăniţa, emise cu efigia lui Traian, nu sînt totuşi in concordanţă cu tipa
rul amintit, fapt ce ne determină să presupunem baterea 1or in Moldova.
Este însă neindoielnic că abia noi descoperiri urmează să stabilească de
finitiv locul unde sau imitat în mod neoficial aceste piese.
II. Al doilea tezaur a fost descoperi t în primăvara anului 1 963 în
satul Făurei 16, comuna Budeşti, jud. Neamţ, la locul numit "dealul viei",
cu prilejul arăturilor de primăvară, la adîncime de 0, 25-0,30 m. "Dealul
viei" acoperit cu terenuri cu1tivabile pe toată suprafaţa, este situat la
circa 1 km nord-est de satul Făurei şi 1a aproximativ 400 m nord-vest de
drumul ce merge de la Făurei la satul Climeşti.
In urma cercetărilor intreprinse, la scurt timp după descoperire, au
putut fi recuperate 41 monede de la locuitorul Zănescu Mihai şi, după o
cercetare minuţioasă la locui descoperirii, s-a mai găsit o monedă şi frag
mente ceramice din vasul in care fuseseră depozitate tezaurul ; recipien12. A. Babelon, op. cit., col. 963 ; cf. M. Macrela, op. cit., p. 130.
13. Iudita Winkler, Despre circulaţia monetară la Porolissum, in Acta Musei Na
monedele descoperite la
pocensis Cluj, 1, 1964, p, 215-223, unde discuta pe larg
Poroliss�m dind o descriere a celor 21 de denari suba·�raţi şi trei imitaţii aflate la
Por'vlissum.

14. Maria Chiţescu. Unele consideraţii . . . , in SCN, IV, � 968, p, 12_7 -137 ; Gh. Poe
naru-Bor--'� "a. VirE(il MihăHescu-Birliba şi Alexandru Arbmon, op, c�t., p. 597-611.
15. E. Pegan, Die antiken Priigestempel aus Jugoslavien, in Congresso Interna·
zionale di Numismatica, sept, 1961, II, Atti, Roma, 1965, p. 435-441. Mai discuta o
stanţă monetară de la Marcus Aurelius şi Constantin cel Mare ; cf. Gh. Poenaru·
Bordea, Virgil Mihăilescu-Birliba şi Alexandru Artimon, op. cit., p. 607 şi nota 26.

16. Acest tezaur a fost prezentat de Maria Chiţescu şi V. Ursache, sub titlul Te
zaurul de monede romane imperiale de la F4urei, comuna Budeşti, Roman, la Se
. siunea muzeelor din decembrie 1966.
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tul a fost spart! şi aruncat de descoperitori pe care nu i-a atras decit con
ţinutul lui.
Cu ocazia cercetării noastre pe teren, în afara stabilirii certe a locu
lui descoperirii, a fost identificată şi o aşezare dacică la circa 200 m nord
est de . , dealul viei". Ceramica adunată de pe suprafaţa acestei aşezări
ne-a oferit posibilitatea de a o încadra cronologic în secolele II-III e.n.
Din nefericire nu numai vasul în care se găsea tezaurul este in stare
fragmentară, dar şi conţintul lui intrucit după relatările descoperitorilor
(Levardă Dumitru, Popa Ioan, Vistiernicu Ioan şi Varga Valentin), numă
rul monedelor era de circa 50 bucăţi, noi avînd numai 42 exemplare, ce
se păstrează în colecţia muzeului de istorie din Roman.
Monedele de la Făurei sînt denari romani imperiali ce se eşaloneazăi
în timp de la scurta perioadă a lui Otho, din anul 69 e.n., pînă in primul
an al domniei lui Septimiu Sever, ultima monedă făcînd parte din emisi
unile acestuia pentru 1egiuni şi fiind datată in anul 1 93.
Repartizarea pe împăraţi, cele 42 exemplare din tezaurul de la Făurei.
înfăţişează următorul tablou
1 . OTHO
AR. 3, 35 g ; 18 inm, tocit. RIC, Roma, 12, anul 69.
2. VITELLIUS
AR. 2, 99 g ; 18 mm, foarte tocit. RIC, Roma, 18, anul 69
3. VESPASIAN
A.R. 2, 97 g ; 18 mm, tocit. ' RIC, Roma, 35, anul 69-70.
4. ACELAŞI
AR. 3, 34 g ; 1 8 mm, tocit. RIC, Roma, 66, anul 72, 73.
5. ACELAŞI
AR. 3. 1 9 g; 20 mm, tocit. RIC, Roma, 76 ? anu 174 ?
6. ACELAŞI
AR. 3,20 g; 19 mm, tocit. RIC, Roma, 74, anul 74.
7. ACELAŞI
AR. 2,88 g ; 19 mm, foarte tocit. RIC, Roma, 110, anul 77, 78.
8. VESPASIAN-DOMIŢIAN
AR. 2,91 g ; 19 mm, tocit. RIC, Roma, 24 1 , anul 79.
9. TRAIAN
AR. 3,1 7 g ; 19 mm, puţin tocit. RIC, Roma, 119, anul 103- 1 1 1 .
10. ACELAŞI
AR. 3,09 g ; 19 mm, tocit. RIC, Roma, 142, anul 1 03-1 1 1 .
1 1 . ACELAŞI
AR. 3,33 g ; 19 mm, puţin tocit. RIC ' Roma , 127, anul 1 03-1 1 1 .
12. ACELAŞI
AR. 3,07 g ; 19 mm, tocit. RIC Roma ' 34 1 , anul 106 ?
'
1 3. ACELAŞI
AR. 3,40 g ; 20 mm, tocit. BMC, Roma, 452, anul 112-117.
14. HARDIAN
AR. 3,37 g;

18 mm, tocit. RIC, Roma, 169, anul 1 25-128.

1 5. ACELAŞI
AR. 3,00 ; 19 mm, puţin tocit. RIC, Roma, 409, anul 125-128.
1 6. ACELAŞI
AR. 3,45 g ; 19 mm, tocit. RIC, Roma, 1 9 1 , anul 125-128.

17. ACELAŞI
AR. 3,38 g ; 19 mm, puţin tocit. RIC, Roma, 202, anul 125-1}28.

18. ACELAŞI
AR. 3,25

g;

mm,

tocit. RIC, Roma, 290, anul

134- 1 38.
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19. ACELAŞI

AR. �. 18 g; tocit. RIC, Roma, 306, anul 13 4-138•
. 20. HADRAIAN-SABINA
AR. 3,16 g ; 18 mm, puţin tocit. BMC, Roma, 398.
21. ANTONINUS PIUS-M. AURELIUS CAESAR
AR. 3,36 g ; 19 mm, foarte puţi n tocit. RIC, Roma, 415 a, anul 140.
.22. ANTONINUS PlUS
AR. 3,31 g; 19 nun, puţin tocit. RIC, Roma. 129, anul 145-181•
. 23. ACELAŞI
AR. 3,08 g ; 19 nun, puţin tocit. RIC, Roma, 203, anul 151-152.
24. ANTONINUS PIUS--M . AURELIUS CAESAR
AR. 3,43 g ; 19 nun, puţin tocit. RIC, Roma, 456, anul 1 5 1-152.
.25. ANTONINUS PlUS
AR. 3.�3 g ; 17 mm, puţin tocil. RIC. Roma, 239, anul 154-155.
. 26. ACELAŞI
AR. 3,05 g; 1 8 mm . puţin tocit. RIC, Roma, 231, anul 153-154.
· 27. ACELAŞI
AR. 3,35 g; 19 mm, tocit. RIC, Roma, 235, anul 153-154.
28. ANTONINUS PIUS--M. AURELIUS CAESAR
AR. 2,54 � ; 1 8 mm, tocit. RIC, :ftoma, 475 a, anul 157-158.
·29. ANTONINUS PlUS
AR. 3,00 g; 18 mm, tocit. RIC . Roma, 291. anul 158- 1 59.
30. ACELAŞI
AR. 3,5 1 g ; 18 mm, puţin tocit. RIC, Roma, 285, anul 1 �3-15ţ
3 1 . ANTONINUS PIUS--FAUSTINA l
AR. 3. 1 8 g; 18 mm, tocit. RIC. Roma, 3940. anul după 141.
·32. ACELAŞI
AR. 3.23 g ; 18 mm� puţin tocit. RIC, Roma, 344, anul după 141.
33. ACELAST
AR :U9 Il: 19 mm. putlrl tocit. RIC, Roma 384. anul după 141 .
·34. MARCUS AURELIUS
AR. 3,30 g : 18 mm, puţin tocit. RIC, Roma, 73. anul 1 62 · 16�.
35. ACELA�T
AR. :l.�6 g : 1 7 mm, puţin tocit. RIC, Roma. 92, anul 163- 184.
36. ACELAST
AR.. 3.08 g 17 mm, puţin tocit. RIC, Roma, 207, anul 168-189.
37. ACF.T .AC:.T
AR <�.5� ,. . lR mm. tocit. R!C, Roma . 237, anul 1 70-171
3R. M. AURBT ,TUS-FAUSTINA II
AR. :u 5 g; 19 mm, tocit . RIC, Roma. 674.
::19. ACF.T AC:.T
AR. 2.Cl3 g; 19 mm. puţin tocit. RIC, Roma, f>77.

40.

AR. 3.48 11: : 1 7 mm. outin tocit. RIC, , Roma, 7 1 !l.
41. M. AURELIUS si L. VERUS-LUCILLA
AR. :'!.05 <>: : t A mm, tocit. RIC. Roma. 737.
42. SEPTIMIUS SEVERUS
AR. 3,07 g; 1 8 mm, tocit. RIC, Roma, 13 sau 14, anul· 193- 194.
ACF.TASl

După cum se vede tezaurul nostru cuprinde tipurile monetare roma
ne imperiale din secolele I-II e.n., emise între anii 69-193. Acordind aten
ţia cuvenită uzurii şi greutăţii monedelor, s-a făcut constatarea că piesele
mai vechi d i n tezaurul Făurei. adică ce1e de la Otho ş'i Vitellius, precum
şi cele emise de Vespasian, Tit.us, Traian Si Antonius Pius au un grad
de tocire mult mai ridicat decît exemplarele emise de M. Aurelius şi
·Septimius Severus. Greutatea monedelor nu es1Je deloc mai mică decit cea
·obişnuită, abaterile de la greutatea normală, în minus dar şi în plus, fiind
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minime. Deasemenea, semnalăm constatarea că în tezaurul de la Făurei
sint reprezentaţi toţi împăraţii romani cu familiile lor, de la Otho ia Sep
timius Severus, cu excepţia lui Titus, Nerva şi Commodus şi că sint
numai denari 17,
Faptul că cele două flezaure nu au fost achiziţionate integral, nu ştir
b<:!ş.t e prea mult din valoarea lor documentar istorică în baza celor cunoscute
de noi privind fragmentarea tezaurelor, aşa cum s-a arătat în unele stu
dii 18• Chiar şi aşa însă, important este faptul că fragmentarea lor nu im
pietează asupra conţinutului şi concluziilor istorice intrucit in Moldova
se cunosc zeci de tezaure al căror conţinut este, dacă nu identic, cel puţin
asemănător cu cel al depozitelor monetare aflate in discuţia noastră.
Intreg materialul numismatic din regiunea susmenţionată, existent
p'ină in 1 956 a fost clasificat de către B. Mitrea 19 după ultima emisiune
monetară din tezaur l n J latru categorii p rincipale.
Intrucit cele două tezaure in discuţie se încheie, unul în timpul lui
Marcus Aure'lius, iar celălaltl în primii ani de domnie a lui Septimius Se
verus, ele se încadrează perfect în gurpele 1 şi 3. Descoperirile numisma
tice făcute in anul 1 956 încoace au dus la mărirea numărului tezaurelor
monetare pentru fiecare grupă în parte. Astfel, pentru vremea lui Marcus
Aurelius cunoaştem, din trecut, tezaurele de la Negri 20 şi Oniceni 21, că
rora li se adăuga cele descop<:!rit e recent, de la Simioneşti 22, Vlădiceni 23,
Pr.§tieşti 24 şi Stăniţa, deci şase tezaure monet are.
A doua grupă care era cea mai numeroasă, încă din 1 956, acum s-a
îmbogăţit cu încă patru, cele de la Bălăneş.ti, Bărgăoani, Puriceni şi Rediu�5•
Pentru tjezaurele ce se încheie cu monede din primii ani de domnie
ai lui Septimius Severus, inainte de anul 1 95, pe Ungă vechile descoperiri,
deja cunoscute (Avrămeşti, Bacău, Hirşova, corn. Racova. satul Chetriş,
Cureşti) acum alăturăm, noile descoperiri de la Oboroceni26 şi Făurei.
Dar tezaurele romane imperiale descoperite pe teritioriul Moldovei nu
se opresc la cele amintite de noi ele fiind numeroase dar încheindu-st.
in timpul altor împăraţi ca cel de la Muncelul de Sus27 (Antoninus Pius).
17. D. Tudor, op. cit., p. 387 .
18. B. Mitrea, Tezaurul monetar de !a Ruşi-Sibiu şi acţiunea carptlor impotriva
.rt4pintrii romane dtn Dada în timpul lui Filip Arabul, in SCIV, IV, 1 953, 3-4, p. 614.
19. B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice di11l Mol
dova tn a doua jumătate a saco!ului al II-lea, e.n., in SCIV, p. 161 -165.
20. B. Mltrea, op. cit., p. 165.
21. c. Moisil, Tezaurul de denari romani din Oniceni-Roman, in Creşterea� colecţiilor. Biblioţeca Academiei Române, anii 1938-1942, Bucureşti, 1944, p. 102 şi urm.
22. Maria Chiţescu şi Minodora Ursache, op. cit., p. 385-39 1 .
23 . Gh. Poenaru-Bordea, V. MihAilescu-Birliba ş i A .Artimon, op. cit., p . 598.
24. B. Mitrea, in SCIV, 18, 1967, 1, p. 200, nr. 63 şi 64.
25. Toate aceste patru tezaure au fost recent publicate de Virgil Mihăilescu-Bîr
liba, Descoperiri de monede imperiale romane în :Judeţul Neamţ, in SCN, IV, 1963.
p. 457-458, nr. 1 -4.
26. Buc ur Mitrea şi Emilia Zaharia, op. cit., p. 81- 125.
27. B. Mitrea, in SCIV, 15, 1 964, 4, p. 577, n. 58.
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Ghindăoani28 (Clodius Albinus şi Pescennius Niger) sau cu menţiunea se
·Colul U29, neputînd fi identificate datorită înstrăinării sau împrăştierii lor:
Din cele mai sus relatate credem că s-a desprins cu suficientă clarita
te faptul că în primele două secole ale erei noastre pe teritoriul dintre Car
paţii Răsăriteni şi Prut se constată o mare caii'lti1Jate de monedă romană de
argint. In acelaşi timp cu numismatica, arheologia a dus in ultimii ani o
multitudine de dovezi neîndoielnice în legătură cu prezenţa permanentă
.şi numeroasă a populaţiei dacice pe teritoriul actual a:l Moldovei. Este sufi
cient să amintim aşezările de la Bradu şi Stăniţa30. Această populaţie au
tohtonă din Moldova nu puf)ea să nu aibă relaţii economice strînse cu
imperiul roman de la oficialităţile căruia în schimbul mărfurilor date, pri
mea monedă romană de argint. Dar oricît de mare ar fi fost schimbul
comercial dintre populaţia locală din Moldova şi romani, numai el singur
nu putea justifica prezenţa unui număr atît de mare de monedă romană
.de argint pe teritoriul de la es� de Carpaţi. Pentru numărul mare de mo
nedă romană republicană descoperită pe teritoriul ţării noastre tiparele de
la Tilişca şi alte descoperiri au dat un răspuns corespunzător, în sensul do
vezilor materiale aduse, că dacii copiază moneda Romei republicane31.
Pentru prezenţa în număr mare a denarului roman imperial în Moldova
credem căi e posibil de admis, pe lîngă ipoteza că o parte au fost imitate de
localnici (Bozieni, Stăniţa, poate şi Ghindăoani) şi explicaţia sugerată mai
de mult de către D. Tudor 32 şi anume aceea a relaţiilor stipendiare ce vor
fi existat între căpeteniile locale din Moldova şi romani. Este adevărat că
nu avem nici un document prin care să se întrevadă primirea unor sub
sidii băneştli. de către carpo-daci de la romani, subsidii băneşti acordate
ştim bine a:ltor populaţii ca roxolani sau goţi. Dar ştirea transmisă de la
Iordanes şi aşa cum arată Radu Vulpe "în mod ciudat total neglijată pînă
acum deşi e vorba de o mărturie foarte importantă33" reiese că dacii pri
meau stipendii pen'tjru a menţine pace incă din timpul lui Vespasian. De ce
să nu admitem posibilitatea menţinerii acestui sistem bănesc şi pentru
-secolele următoare domniei flaviilor, măcar pentru a menţine aceeaşi pace
în continuare ? In felul acesta ne-am putea mult mai convingător explica
atît marea cantitate a monedei romane imperiale în Moldova care ar fi
venit, pe calea schimbului, precum şi pe cea a subsdiilor băneşti, cît şi
lipsa din aceeaşi zonă a tezaurelor cu monede de bronz. In fine, împr�jura�
rea că denarii romani imperiali din primele două secole ale erei noastre
sînt foarte puternic tociţi, cu efigiile şi legendele aproape şterse dar, aşa
p.

28. Gh. Peonaru-Bordea, Virgil Mihăilescu-Birliba şi Alexandru Artimon, op. cit.,
597-611.

29. B. Mitrea, Contribuţii numismatice la istoria triburilor daco-getice din Mol
dova . . , p. 159- 1 77 şi harta din text.
30. Vasile Ursache, op. cit., p. 111-188.
31. N. Lupu, Die Miinze in der dakischen Burg von Tilisca, in Forschungen zur
Volks und Landeskunde, 17, 1, Sibiu, p .3 şi urm.
32. D. Tudor, op. cit., p. 379-400.
i
33. Radu Vulpe - Ion Barnea, Dfn istoria Dobrogei. Romanii la Dundrea de os.
68.
1
nota
paginA,
aceeaşi
la
Iordanes
din
textul
62,
ti, Bucureşti. 1968, p.
.
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cum am văzut, fără a avea scăderi de greutate sensibile, nu face decît să
sugereze, o dată în plus, o intensă şi, uneori îndelungată folosire a lor.
Astf.el pusă problema, se uşurează mult aflarea răspunsului la între
barea ce se pune în legătură cu cauzele ce au determina� îngroparea, atît
a tezaurelor prezentate acum de noi, cit şi a celorlalte ce se termină cu
monede de la Commodus sau de la Septimius Severus. In timpul lui Mar
cus Aurelius se produc mari tulburări la Dunăre provocate de invazia mai
multor popoare în frunte cu quasii şi marcomahii. La aceste lupte ia parte
şi o semiţie dacică liberă, costobocii care provoacă mari tulburări la Dună-
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Fig. 2.
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Manede din tezaurul de la Stăniţa.
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rea de Jos. 34• De aceste mişcări putem lega îngroparea celor şase tezaure
monetare din vremea lui Marcus Aurelius. Tulburările vor continua şi sub
urmaşul său direct, Commodus, care prin Clodius Albinus şi Pescennius
Niger au avut de luptat cu "barbarii". La inceputul secolului al III-lea
goţii coborind spre ţărmul Mării Negre, provoacă mari tulburati la graniţa
imperiului care duc la îngroparea a zeci de tezaure in Moldova. Este mult
mai uşor de crezut că toatte tezaurele care se termină cu monede de la Co
mmodus au fost încredinţate pămîntului in primii ani de domnie ai lui
Septimius Severus, alături de cele care au monede de la ultimul impărat
menţionat, dar care nu depăşesc ca dată de ascundere anul 195. Astfel se
poate intări ipoteza care ne arată că "este vorba de o pătlrundere a tlnei
populaţii dinspre est şi nord-est ce viza Imperiul roman ca ultim obiec
tiv"35. Se pot astfel prezenta şi mai dar etapele şi drumurile de pătrunde
re a goţilor spre graniţa nordică a imperiului roman.
DEUX TRESORS ROMAINS IMPERIAUX DECOUVERTS EN MOLDAVIE

R e s u .m e
Les auteurs nous donnent la description de deux tresor de monnaies romaines
imperiales decouvertes en Moldavie, le departement de Neamţ Le premier trouve
rlans la localite Stăniţa, a environ 1 8 km. Est-Nord-Est de la viile de Roman, dans
une station daco-carpique des 11-e--I II-e siecles de n . e. , etait renfenne dans un petit
vase en ceramique rouge, travaille au tour dans une pâte fine (fig. 1). Il comporte
12 pieces romaines imperiales, de Traj an (RIC, 343, des annees 114- 1 17) a Marc
Aurele (RIC, 2 96, les annees 173- 174). Les monnaies qui ferment ce tresor sont deux
<lenlers romains imperiaux d'Antonin le Pieu (RIC, 2 1 1 , des annees 15 1-1 52) et de
Faustine II (RIC, 515, apres l'an 161 ?) et 10 pieces romai nes en bronze argente (fig.
"2) . Celles-ci sont, de l'avis des auteurs, soit des faux mis en circulation par l'Etat
romain lui-meme oblige a cet expedient par la frequence des crise politiques et
economi ques soit des imitations frappees par les populations autochtones d'apres les
p[eces romaines imperiales.
Le deuxieme tresor a ete decouvert au printemps de l' annee 1963, dans le vil
lage Făurei de la commune Budeşti (departement de Neamt) dans un etablissement
de la population autochtone, datee d'apres sa poterie des 11--e--III-e siecles de n.e.
imperiaux d'Othon (RIC,
41 pieces en tout - sont des deniers
Les monnaies
Roma 12, l'annee 62) a Septime Severe (RIC, Roma 13 ou 14, les annees 193-194).
Ces deux tresore on t leur place dans la suite des nombreuses decouvertes de
cette sorte faites en Moldavie. Selon l'opinion des auteurs, ces deux dep6ts mone
taires ont ete enfouis dans le sol au moment des troubles provoques par les inva
sions ,,barbares" qui ont deferle dans l'Empire brisant ses frontieres septentrionales
A la fin du 1 1-e et au commencement du Ili-e siecle de n.e.
,

-

34. Radu Vulpe - Ion Barnea, p. cit., p . 158-183.
35. Bucur Mitrea şi Emilia Zaharia, op. cit., p. 93.
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"NOI DESCOPERIRI DE TEZAURE IMPERIALE
ROMANE LA PIATRA NEAMŢ *"
VIRGIL MIBAILESCU-BIRLIBA
ANEXA Nr. 1
Monedele primului tezaur. de la Birgăoani se repartizează cronologic astfel
NERO
1. Denar. G : 3,4') gr. D : 1 8 mm. C : mediocră. RIC, 1, p. 1 48, nr. 52. An : 63-68 e.q.
2. Denar. G : 2,95 gr, D : 18 mm. C : slabă. RIC, 1, p. 148, nr. 52. An : 63-68 e. n.
GALBA
3. Denar. G : 3,25 gr. D : 18 mm. C : slabă. RIC, 1, p. 200, nr. 4. An : 68-69 e. n.
OTHO
4. Denar. G : 3,01 gr. D : 1 8

m.m.

C : mediocră. RIC, I, p. 219 , nr. 5. An : 69 a n.

VITELLIUS

5. Denar. G: 3,03 gr. D : 18 mm. C : mediocră. RIC, I, p. 225. nr. 20. An : 69 e. n.
6. Denar. G : 3,01 gr. D : 20 m.m C : bună. RIC 1, p. 225, nr. 20. An : 69 e. n.
.

,

VESPASIANUS

7. Denar. G: 3 , 1 4 gr, D : 18 m.m C : buni. RIC, II, p. 16, nr. 10. An : 69-71 e. n.
8 . Denar. G: 3,20 gr. D : 17 mm. C: bună. RIC, II, p. 16, nr. 10. An: 69-71 e. n.
9. Denar. G: 3, 1 1 gr. D : 1 9 mm. C : mediocră. RIC, II, p. 1 6, nr. 10. An : 69 7 1 e. n.
10. Denar. G: 3,12 gr, D : 18 mm. C: mediocră. RIC, II, p. 16, nr. 1 5. An : 69-71 e.n.
1 1 . Denar. G: 2,30 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, II, p. 18. nr. 30. An : 70-72 e. n.
12. Denar. G: 3,10 gr. D: 18 mm. C : mediocră. RIC, II, p. 1 9, nr. 42. An. 72, 73 e. n.
13. Denar. G: 3, 1 0 gr. D : 18 mm . C: bună. RIC II. p. 19. nr. 42. An : 72, 73 e. n .
1 4 . Denar. G : 3 , 07 gr, D : 1 8 m m . C : mediocră. RIC, I I , p. 19, n r 42. An 72, 73 e . n .
.
:
15. Denar. G : 2,33 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, II, p. 20, nr. 43. An : 72 73 e . n .
,
.

-

,

1 . Deoarece i n ,,Carpica" I. 1968, spaţiul limitat nu a permis publicarea integrală a
articolului Not descoperiri de tezau·re imperiale romane la Piatra Neamţ, adău
găm in acest număr, in cadrul a două anexe (I �i II), descrierea monedelor descope
rite la Birgăoani.
Pentru determinarea monf!delor s-au folosit : H. Mattingly şi E. A. Sydenham, "The
Roman Imperial Coinage, 1, II şi III, London, 1923, 1926 şi 1930 (prescurtat RIC); H.
Cohen, "Descriptton historique des monnaies frapees sous l'Empire Romafn", ed. II,
vol. 1, II. III, 1880, (prescurtat Cohen) ; C. Moisil, "Monedele impdratulut 'l'ratan.
Consulatul al II-laa al lui Traian", in "Creşterea colecţtilor Cabinetului Numisma
tic", No. XLVIII , 1937 (prescurtat C. Motsil).
Au mai fost folosite următoarele abrevieri : G: greutate ; D : diametru ; C : con
servare.
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16. Denar. G : 3,30 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, II, p. 20, nr. 52. An : 72, 73 e. n.
17. Denar. G : 3,02 gr. D : 1 9 nun C : mediocră. RIC, II, p. 20, nr. 52. An : 72, 73 e. n.
18. Denar. G: 3,06 gr. D: 18 nun C: mediocră. RIC , Il, p. 2 1 , nr. 65. An : 73 e. n.
19. Denar. G: 3,05 gr. D: 19 nun C: mediocră. RIC, Il, p . 22, nr. 67 . An : 73 e. n.
20. Denar. G: 3,21 gr. D: 19 nun C: mediocră. RIC, II, p. 22, nr. 67. An : 73 e. n.
21. Denar. G : 3,31 gr. D : 21 mm. C : bună. RIC, II, p. 2 2, nr. 67. An : 73 e. n.
22. Denar. G: 3,08 gr. D: 20 mm. C: mediocră. RIC, II p. 23, nr. 75. An: 74 e. n.
23. Denar. G : 3,07 gr. D : 19 mm. C: mediocră. RIC, II, p. 23, nr. 75. An : 74 e. n.
24. Denar. G: 3,09 gr. D : 19 nun C: mediocră. RIC, Il, p. 23, nr. 77. An : 74 e. n.
25. Denar. G: 3,09 gr. D : 19 mm . C: mediocră. RIC, II, p. 23, nr. 77. An: 74 e. n.
26. Denar. G : 2,36 gr, D : 19 nun C: mediocră. RIC, II, p. 23, nr. 77. An : 74 e. n.
27. Denar. G : 2,97 gr. D : 19 nun C: mediocră. RIC, Il, p. 23, nr. 77. An: 74 e. n.
28. Denar. G : 3,04 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, II, p. 24, nr. 90. An : 75 e. n.
29. Denar. G : 3,02 gr. D,; 19 mm. C : mediocră. RIC, II, p. 24, nr. 90. An: 75 e. n.
30. Denar. G : 2,88 gr. D : 20 mm. C: slabă. RIC, Il, p. 24, nr. 90. An : 75 e. n.
31. Denar. G: 2,72 gr. D: 19 mm. C: mediocră. RIC, II. p. 24, nr. 90. An : 75 e. n.
32. Denar. G : 3,16 gr. D : 18 mm. C: mediocră. RIC, II, p. 24, nr. 90. An : 75 e.n.
33. Denar. G : 3,08 gr. D : 19 mm. C : mediocră. RIC, II, p. 24. nr. 90. An : 75 e. n.
34. Denar. G : 3,2 1 gr. D : 18 mm. C: mediocră. RIC. II, P. 24, nr. 90. An : 75 e. n.
35. Denar. G : 2,99 gr. D : 19 mm. C : mediocră. RIC, II. p. 24, nr. 90. An : 75 e. n.
36. Denar. Gj 3, 10 gr. D: 19 mm. C: mediocră. RIC , II, p. 24 . nr. 92. An : 75 e. n.
37. Denar. G: 3, 15 gr. D : 19 mm. C: mediocră. RIC. II, p. 42, nr. 238. An : 76 e. n.
38. Denar. G: 3, 1 1 gr. D : 1 9 mm. C: mediocră. RIC, II, p. 25, nr. 99 (a). An : 76 e. n.
39. Denar. G: 3,40 gr. D: 19 mm. C: bu n ă. RIC. II. p. 25, nir. 99 (a) . An : 76 e. n.
40. Denar. G : 2.92 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC. II. p. 26, nr. 101. An : 76 e. n.
41 . Denar. G : 3,18 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, Il, p. 27. nr. 109. An : 77, 78 e.n.
42 . Denar. G: 3,31 gr. D : 19 mm. C: mediocră. RIC. II, p .27. nr. l l O. An : 77, 78 e.n.
43. Denar. G: 3,02 gr. D : 19 mm. C : mediocră. RIC. II. p. 43, nr. 241 . An : 79 e. n.
44. Denar. G: 3 22 gr. D : 19 mm. C: mediocră. RIC, II, p. 28. nr. 134 (a) An :
2 nedatată (probabil 75-79 e. n.).
.

.

.

.

,

.

.

.

,

TI TUS

45. Denar. G : 2,78 gr. D : 1 9 mm.
46. Denar. G : 3,25 gr. D : 19 mm.
fără dată sigură. 78-79 e.
47. Denar. G : 3,25 gr. D : 19 mm.
dată sigură. 78-79 e. n.
4 8. Denar. G : 3,19 gr. D : 19 mm.
dată sigură. 78-79 e. n.
49. Denar. G : 2,65 gr. D : 18 mm.
(ianuarie-iulie)
50. Denar. G : 2,98 gr. D : 18 mm.
(ianuarie-iulie)
51. Denar. G : 2,98 gr. D : 18 mm.
(ianuarie-iulie)

C : mediocră. RIC, II, p. 39, nr. 213. An : 75-79 e.n.
C : f. bună. RIC, II, p. 39, nr. 2 1 8. An : fără
n.
C : mediocră. RIC, II, p. 39, nr. 220. An : fără
C : mediocră. RIC. II, p. 39, nr. 218. An : fără
C : bună. RIC, Il, p.

1 19, nr. 22 (a).

An : 80

C. mediocră. RIC, Il, p. 1 19, nr. 22 (a.). An : 80
C:

bună. RIC, II, p. 1 19, nr. 25 (a) . An : 80

IULIA TITIA

52. Denar. G : 3,14 gr. D : 19 mm. C : mediocră. RIC ,II, p. 122, nr. 56. An : fără
dată (inainte de 80 e. n.)
? ?
Aversul are legenda şi o siglă : IU LIA AUGU (STA TI) TI AUGUST!
DOMI TI ANUS
53. Denar. G
54. Denar. G
55. Denar. G

2,43 gr. D
3,20 gr. D
3,14 gr, D

18 mm. C : bună. RIC. II, p. 43, nr. 243. An : 79 e. !Il.
2 1 mm. C : mediocră'. RIC, I I, p. 43, nr. 248. An : 79 e. n.
18 mm. C : mediocră. RIC, II, p. 121, nr. 45. An : 80 e. n.
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56. Denar. G : 3,11 gr. D :
57. Denar. G : 3,17 gr. D :
58. Denar. G : 3,34 gr. D :
RIC). An : 81 e.
59. Denar. G : 3,33 gr, D :
60. Denar. G : 3,19 gr. D:
61. Denar. G : 3,24 gr. D :
62. Denar. G : 3,28 gr. D:
63. Denar. G : 3,35 gr. D :
64. Denar. G: 2,97 gr. D :
65. Denar. G : 3,52 gr. D :
66. Denar. G : 3,47 gr. D :
67. Denar. G : 3,15 gr, D :
68. Denar. G: 3 , 1 6 gr. D :
69. Denar. G: 3,10 gr. D :
70. Denar. G : 3,19 gr. D :
71. Denar. G: 3,24 gr. D:

159

mm. C : mediocră. RIC, II, p. 1 2 1 , nr. 47. An : 80 e. n.
mm. C : bună. RIC, II . p. 154, nr. 2. An : 81 e. n.
mm. C: mediocră. Cohen, p. 518, nr. 579 (nu este in

19
17
18
n.
20
19
20
18
19
19
19
18
19
19
18
19
19

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

18
19
18
18
18
18
16

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

C : bună RIC, Il, p . 1 66, nr. 100. An : 87 e. n.
C : bună. RIC, II, p. 1 66, nr. 107. An : 88 e. n.
C : bună. RIC, Il, p. 166, nr. 108 (a). An : 88 e.n.
C : mediocră. RIC, Il, p. 170, nr. 137. An : 88-89 e.n.
C. mediocră. RIC, II, p. 170, nr. 1 40. An : 88-89 e.n.
C: bună. RIC. II, p. 170, nr. 140. An : 88-89 e. n.
C : bună. RIC, Il, p. 172, nr. 152. An : 90-91 e. n.
C : bună. RIC, II, p. 172, nr. 157 (a). An : 91 e. n.
C : mediocră. RIC, II, p. 173, nr. 166. An : 92 e.n
C : mediocră. RIC, 11. p. 1 74, nr. 171. An : 92-93 e.n.
C :mediocră. RIC , Il, p. 174. nr. 1 73. An : 92-93 e.n.
C: mediocră. RIC, II, p. 174, nr. 177. An : 93-94 e.n.
C: mediocră. RIC, II, p. 176, nr. 193. An : 95-96 e.n.

NERVA
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.

G:
G:
G:
G:
G:
G:
G:

3,40
3,33
3,14
3,48
3,10
2,93
3,48

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

D:
D:
D:
D:
D:
D:
D·

bună. RIC, II, p. 223, nr. 1 . An 96 e. n.
mediocră. RIC, Il, p. 223, nr. 1. An : 96 e. n.
f. bună. RIC, II, p. 223, nr. 3. An : 96 e. n.
mediocră. RIC, II. p. 224, nr. 13. An : 97 e. n.
mediocră. RIC. II. p. 224, nr. 14. An : 97 e. n.
mediocră. RIC, II, p. 224. nr. 19. An : 97 e.n.
C : mediocră. RIC, II. p. 224, nr. 19. An : 97 e.n.

C:
C:
C:
C:
C:
C:

TRAJANUS
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
86. Denar.
87. Denar.
88. Denar.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

89. Denar.
90. Denar.
91. Denar.
92. Denar.
93. Denar.
94. Denar.
95. Denar.
96. Denar.

3,03 gr. D : 19 mm. C : mediocră. RIC, II. p, 245, nr. 3. An : 98-99 e.n.
3,4 1 gr. D : 20 mm. C : mediocră. RIC. II, p. 245, nr. 6. An : 98-99 e.n.
3,43 gr. D : 19 mm. C : f. bună. RIC. Il, p. 245, nr. 9 .An : 98-99 e. n.
3,58 gr. D : 18 mm. C : mediocră:. RIC, Il, p. 245, nr. 1 1 . An : 98-99 e.n.
3,18 gr. D : 19 mm. C: mediocră. RIC, II, p. 245, nr. 1 2. An: 98-99 e.n.
3, 1 0 gr. D : 18 mm. C : f. bună. RIC. II . p. 245, nr. 12. An : 98-99 e.n .
3,21 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC. II, p. 246. nr. 2 1 . An : 98-99 e.n.
3,00 gr. D: 21 mm. C: mediocră. RIC, 11. p. 247, nr. 32. An : 1 00 e.n.
3,32 gr. D : 19 mm. C : mediocră. RIC, II,p. 247, nr. 33. An : 100 e. n.
mediocră. RIC. 11. p. 247, nr. 49. An
3. 1 1 gr. D · 19 mm. C
101-102 e. n.
G : 3,29 gr. D: 1 9 mm. C
mediocră. RIC, Il, p. 247, nr. 49. An
101-102 e. n.
G: 3,05 gr. D : 19 mm. C
mediocră. RIC, II, p. 248, nr. 52. An
101-102 e. n.
mediocră. RIC, II, p. 248, nr. 59. An
G : 3,35 gr. D : 19 mm. C
1 0 1 - 1 02 e. n.
G : 2.96 gr. D : 19 mm. C
mediocră. RIC. II. p. 248, nr. 59. An
101-102 e. n.
G : 3,07 gr. D : 19 mm. C
mediocră. RIC, Il, p. 248, nr. 59. An
1 0 1 - 102 e. n.
G : 3,17 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, II. p. 248, nr. 59. An : 101-102 e.n.
G : 2,78 gr. D : 19 mm. C : mediocri. RIC, II, p. 248, nr. 60. An
101 - 1 02 e. n.
mediocră. RIC . II, p. 250, nr. 91. An
G: 3,08 gr. D: 19 mm. C
103- 1 1 1 e. n.
G:
G:
G:
G:
G:
G:
G:
G:
G:
G:
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97. Denar. G : 3,07 gr. D : 1 9 mm. C
mediocră. RIC, II, p. 251, nr. 1 03. An :
103-1 1 1 e. n.
98. Denar. G : 3,29 gr. D : 19 mm C : bună. RI C, II, p. 251 , nr. 103. An: 103-111 e.n_
99. Denar. G: 2,96 gr. D: 20 mm. C : mediocră. RIC, Il, p. 251 , nr. 1 08. An :
103- 1 1 1 e. n.
100. Denar. G : 2,81 gr. D : 20 mm. C : mediocră. RIC. II. p. 252, nr. 115. An :
103- 1 1 1 e. n.
1 01. Denar. G : 3,30 gr. D : 1 9 mm . C : mediocră. RIC, II, p. 252, nr. 1 15. An :
103- 1 1 1 e. n.
102. Denar. G: 3,22 gr. D: 20 mm. C : mediocră. RIC, II. o. 252, nr . 1 16. An :
103- 1 1 1 e. n.
103. Denar. G : 3,32 gr. D : 19 mm. C : mediocră. RIC. II, p. 252, nr. 1 19. An :
103- 1 1 1 e. n.
1 04. Denar. G : 3,37 gr. D : 20 mm. C : mediocră. RIC, II, p. 253, nr. 1 28. An :
1 03- 1 1 1 e. n.
1 05. Denar. G : 3,22 gr. D: 20 mm. C : mediocră. RIC, II, p. 253, nr. 128. An :
1 03- 1 1 1 e. n.
1 06. Denar. G : 2,77 gr. D : 18 mm. C : mediocră. RIC, II, p. 253, nr. 128. An :
103- 1 1 1 e. n.
107. Denar. G : 3,06 gr. D : 2 1 mm. C : mediocră. RIC. II, p. 253, nr. 128. An :
103- 1 1 1 e. n.
108. Denar. G: 3.08 gr. D: 19 mm. C : mediocră. RIC, II, p. 253, nr. 128. An :
103- 1 1 1 e. n.
109. Denar. G : 3.24 gr. D : 19 mm C : buni. RIC. II. p. 253, nr. 129. An : 103- 1 1 1 e.n.
1 10. Denar. G : �.07 gr. D : 19 mm. C : mediocră. RIC, Il, p. 253. nr. 1 29. An :
103-1 1 1 e. n.
1 1 1 . Denar. G: 3.40 gr. D : 20 mm. C : mediocrA. RIC, II, p. 253, nr. 1 29. An :
103- 1 1 1 e. n.
1 12. Denar. G · 3.27 gr. D : 19 mm. C : mediocră. RIC Il, p. 253, nr. 142. An :
103- 1 1 1 e. n.
113. Denar. G· 2.76 gr. D: 2 1 mm. C : mediocră. RIC , II, p. 254, nr. 147 (b) . An :
103- 1 1 1 e. n.
1 14. Denar. G: 3,07 gr. D : 20 mm. C : bună. RIC II. o . 255 , nr. 1 5 1 . An : 103-1 11 e.n.
1 15. Denar. G : 3.20 gr. D : 19 mm. C : mediocră. RIC, II, p. 256, nr. 1 69. An :
103- 1 1 1 e. n .
1 16. Denar. G: 3.1 5 g�:. D : 1 8 mm. C
mediocră. RIC. II, p. 256, nr. 174. An :
103-1 1 1 e. n.
1 17. Denar. G: �.16 l'!r. D: 19 mrn. r : bun ii . Rir.. IT. n . 257, nr. 202. An : 10�-1 1 1 e.n.
1 18. Denar. G : 3.1 5 gr. D: 1 9 mm. C : mediocră. RIC, II, p. 259, nr. 222. An :
103-1 1 1 e. n .
1 1 9. Denar. G: 2.97 gr. D : 20 mm. C : mediocri . RIC. II, p. 261, nr. 243. An :
1 \ 2- I U p n .
120. Denar. G : 3.28 gr . D : 19 mm. r: : mediocră. RIC. II. p. 261, nr. 245. An :
1 1 2-114 e. n.
121. n'!nar. r. : �.?.R 10' . D: Hl mm. r : bunii. RIC. I T n. 262, nr. 264. An : t 1 2-l 14 e.n.
122. Denar. G· 2 <13 gr. D : 20 mm. C : mediocră. RIC. II, p. 263, nr. 269. An :
1 1 2- 1 1 .4 P. n.
123. Denar. G· �.04 gr. D : 20 mm. C : mediocră. RIC, Il, p. 263, nr. 275. An :
1 12-1 1 4 e. n.
1 24. Denar. G · 3. 1 7 gr. D : 20 mm. C : mediocri. RIC. II, p. 263, nr. 279. An :
1 12-1 14 e. n.
1 25. Denar. G: 3.05 gr. D: 19 mm. C : mediocrA. RIC II, p . 264, nr. 293. An :
1 12-1 14 e. n.
126. Denar. G : 3. 05 P.r. D: 19 mm. C : mediocră. RI C, II, p. 267, nr. 318. An :
114-1 1 7 e. n.
127. Denar. G : 3.32 gr. D: 19 mm. C : mediocră. RIC, II, p. 267, nr. 318. An :
114- 1 1 7 e. n.
.

.

,

.

,
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128. Denar. G : 3,00 gr. D :
114- 1 1 7 e. n.
129. Denar. G : 3,00 gr, D :
114- 1 17 e. n.
130. Denar. G: 3,20 gr, D :
131. Denar. G: 3,18 gr, D :
132. Denar. G : 3,06 gr. D :
114- 1 17 e. n.
133. Denar. G: 3,11 gr. D :
114- 1 17 e. n.
134. Denar. G: 2,93 gr. D:
135. Denar. G: 3,41 gr, D :
114- 1 1 7 e. n.
136. Denar. G: 2,83 gr. D:
137. Denar. G: 3,51 gr. D:
138. Denar. G: 2,92 gr, D :
114- 1 1 7 e. n.
139. Denar. G : 3,08 g�. D :
114- 1 1 7 e. n.
140. Denar. G: 2,88 gr, D :

161

DE MONEDE IMpERIALE ROMANE

1 8 mm. C :

mediocră. RIC. II, p . 267, nr. 318. An :

19 mm. C : mediocră. RIC,

II, p. 267, nr. 318. An :

19 mm C: bună. RIC, II, p. 268, nr. 332. An : 1 14-117 e.n.
19 mm C : bună. RIC. II, p. 268, nr. 338. An: 1 14- 1 17 e.n.
19 mm C : mediocră. RIC, II, p. 268, nr. 343. An :
.

.
.

19 mm · c :
.

mediocră. RIC, II, p. 268, nr. 343. An :

20 mm. C : bună. RIC. II, p. 268, nr. 347. An : 1 14-1 17 e.n.
20 mm C : mediocră. RIC, II, p. 268, nr. 349. An :
19 mm. C: bună. RIC, Il, p. 268, nr. 345. An : 1 14-1 17 e.n.
19 mm C : bună. RIC. Il, p. 269, nr. 355. An : 1 14-117 e.n.
18 mm C : mediocră'. RIC, II, p. 269, nr. 360. An :
.

.

19 mm C :
.

mediocră. RIC. II, p. 269, nr. 365. An :

19 mm. C : bună. RIC, II, p. 270, nr. 370. An : 1 14- 1 17 e.n.

HADRIANUS
141. Denar. G : 2,83 gr. D :
142. Denar. G: 2,61 gr. D :
143. Denar. G : 3,18 gr, D :
An : 1 18 e. n.
144. Denar. G: 3,22 gr, D:
145. Denar. G : 3,34 gr. D:
148. Denar. G: 3,25 gr, D :
147. Denar. G: 3,35 gr. D :
148. Denar. G: 3, 1 6 gr. D :
149. Denar. G: 3,35 gr. D:
150. Denar. G : 3,43 gr. D :
151. Denar. G : 3,13 gr. D:
1 52. Denar. G: 2,27 gr. D :
153. Denar. G : 3,17 gr. D :
154. Denar. G : 3,05 gr. D :
155. Denar. G : 2,95 gr. D :
f56. Denar. G: 3,35 gr. D :
157. Denar. G: 3,17 gr, D :
158. Denar. G: 3,08 gr. D:
An : 11'9-122 e.
159. Denar. G: 3,18 gr. D:
160. Denar. G: 3,11 gr. D :
An : 1 19-1 22 e.
161. Denar. G: 3,27 gr. D :
An : 1 19-1 22 e.
162. Denar. G: 3,23 gr. D :
An : 1 19- 122 e.
163. Denar. G: 3,07 gr. D :
An : 1 1 9- 1 22 e.
164. Denar. G : 3,28 gr. D:
1 65. Denar. G : 2,73 gr: D :
1 66. Denar. G: 2, 47 gr. D :
Il

-

Carpica

19 mm C : mediocră. RIC, II, p. 345, nr. 44. An : 118 e.n.
14 mm. C : mediocrA. RIC. II, p. 345, nr. 44. An : 1 18 e.n.
18 mm C : mediocră. RIC. II, p. 345, nr. 39 (b).
.

.

19
19
19
13
19
19
19
20
17
18
19
18
18
19
19

mm C: mediocră. RIC. II . p. 345, nr. 4 1 . An : 1 18 e.n.
mm. C: mediocră. RIC, II. P. 345, nr. 48. An : 1 1 8 e.n.
mm C: bună. RIC. II. p. 348, nr. 87. An : 1 19-122 e.n.
mm. c : medi ocrli. . RIC, 11 . p . 349, nr. 77. An : 1 19-122 e.n.
mm. C : bună. RIC . II. o. 349 , nr. 77. An : 1 1 9-122 e.n.
mm. c : mediocră. RIC. II. p. 350, nr. 80. An : 1 19-122 e.n.
mm. c : mediocră. RIC. II . p. 350, nr. 80. An : 1 19-122 e.n.
mm. c : mediocrA. RIC. II, n. 350, nr. 83. An : 1 19-122 e.n.
mm. C : bună. RIC, II, p. 350, nr. 83. An : 1 19- 1 22 e.n.
mm. C : bună. RIC. II, p. 351, nr. 86. An : 1 19-122 e.n.
mm. C : bună. RIC, II, p. 352, nr. 101. An: 1 19-122 e.n.
mm. C : bună. RIC. II, p. 354, nr. 1 16. An : 1 19- 1 22 e.n.
mm C: mediocră. RIC, II, p. 354, nr. 121 . An : 1 19-122 e.n.
mm. C : bună. RIC, II, p, 355, nr. 126. An : 1 19-122 e.n.
mm. C : mediocră. RIC, II. p. 355, nr. 126.
.

.

.

n.

13 mm C: bună. RIC, II, p. 356, nr. 133. An : 1 19-122 e.n.
19 mm C : bună .
RIC II, p.
356, nr. 137 (a).
.

.

n.

19 mm C :
.

mediocră. RIC. II, p.

n.

19 mm. C :

bună.

RIC,

Il,

n.
19 mm C:
.

mediocră.

RIC.

p.

II,

n.

356,
356,
p.

nr.
nr.

356,

137

(a).

137

(a).

nr.

139.

1 3 mm. C: slabă. RIC, Il, p. 359, nr. 1 62. An : 125-128 e.n.
1 9 mm C : buni. RIC. Il, p, 359, nr. 162. An : 121-128 e.n.
mediocră. RIC. II. p. 360. nr. 171,
19 mm. C
.
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An : 1 25-128 e.
167. Denar. G : 2,83 gr. D :
An : 1 25-128 e.
168. Denar. G : 3,05 gr. D :
An : 1 25-128 e.
169. Denar. G : 2,92 gr. D :
An : 1 25-128 e.
170. Denar. G: 3,29 gr. D:
1 7 1 . Denar. G: 3,21 gr. D :
An : 1 34-138 e.
172. Denar. G: 3,18 gr. D :
173. Denar. G: 3,00 gr. D :
An : 134-138 e.
1 74. Denar. G: 3,33 gr. D :
An : 134-138 e.
175. D.enar. G : 3,08 gr. D :
176. Denar. G : 3,19 gr. D :
177. Denar. G : 3,36 gr. D :
178. Denar. G:
An
179. Denar. G:
An
1 80. Denar. G :
181. Denar. G :
An
182. Denar. G:
An

n.
19
n.
20
n.
19
n.
18
13
n.
18
19
n.
18
n.
18
18
17

mm. C

mediocră.

RIC,

II,

p.

361,

nr.

182.

mm. c

mediocră.

RIC,

II,

p.

361,

nr.

182.

mm. C

mediocră.

RIC,

Il.

p.

361,

nr.

183.

mm. C: bună. RIC. II, p. 370, nr. 262. An : 134-138 e.n.
mm. C
mediocră. RIC.
Il,
p. 367, nr. 236.
mm. C : bună. RIC. II, p. 368, nr. 237. An : 134-138 e.n.
mm. C
mediocră. RIC. II. p. 368. nr. 241 (a).
mm. C

mediocră.

RIC.

II .

p.

368.

nr.

241

(a).

mm. C : bună. RIC, II, p. 37 1 , nr. 267. An : 134-138 e.n.
mm. C : bună. RIC, II. p. 37 1 , nr. 267. An : 134- 138 e.n .
mm. C : bună. RIC, Il, p. 37 1 , nr. 274. An: 134-138 e.n.

2,94 gr. D : 19 mm.
: 134-138 e. n.
3,16 gr. D : 19 mm.
: 1 34-138 e. n .
3,04 gr. D : 19 mm.
3,40 gr. D : 19 mm.
: 1 34-138 e. n.
3,20 gr. D: 1 9 mm.
134-138 e. n.

p.

C:

mediocră.

RIC.

II.

C

mediocră.

RIC .

II. p.

373.
373.

nr.

nr.

28�.
290.

C : bună. RIC. II, p. 374, nr. 296. An : 1 34-138 e.n.
RIC,
II,
p.
374,
nr.
300.
C
mediocră .
C: bună. RIC. II, p. 375, nr. 307. An : 134- 138 e.n.

RIC.
Il.
183. Denar. G : 2,91 gr. D : 20 mm. c
p . 380. nr. 343.
mediocră.
An
134-138 e. n .
184. Denar. G: 3,60 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, II. p. 381, nr. 360. A n : 1 34-138 e.n.
SABINA HADRIANI

e.n.
185. Denar. G : 3,27 gr. D : 19 mm. C : mediocră. RIC, II. p. 387, nr. 396. An : 136
1 86. Denar. G: 3,25 gr. D : 18 mm. C: bună. RIC, Il, p. 387, nr. 398. An : 138-139 e.n.
e.n.
187. Denar. G : 3,20 gr. D : 1 0 mm. C : bună. RIC. II. p. 388. nr. 410. An : 138- 139
ANTONINUS PlUS
188. Denar. G : 3, 37 gr. D : 18
(după 1'> iulie)
189. Denar. G : 3,41 gr. D : 18
(spre sfîrşit)
1 90. Denar. G : 3,42 gr. D : 14
(a treia emisiune)
191. Denar. G : 3,17 gr. D : 13
(a treia emisiune)
192. Denar. G : 3,43 gr. D : 1 4
Ca treia emisiune)
193. Denar. G: 3,23 gr, D : 1 2
A n : 1 40- 143 e . n.
194. Denar. G : 2,68 gr. D : 18
An : 140- 1 43 e. n.
195. Denar. G : 3,24 gr. D : 1 8
An 140-143 e. n.

mm. C : mediocră. RIC, III, p. 25, nr. 5 (a) . An

138

26, nr. 7. An :

138

mm. C : mediocră. RIC, III, p, 30 , nr. 42. An :

139

mm. C : mediocră. RIC, III.

p.

mm. C : f. bună. RIC. III. p. 31, nr. 50 (a). An : 1 38
mm. C : mediocră. RIC, III, p. 31, nr. 5 1 (a). An : 138
mm. C

mediocră.

RIC.

III.

mm . C

mediocră.

RIC,

III,

mm. C :

mediocră.

RIC,

p.

III,
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33,
33,

p.

nr.

62

(a).

nr.

63

(b).

33.

nr.

66.

16 1

TEZAURE DE MONEDE IMpERIALE ROMANE

1 96. Denar. G : 3,10 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, III, p. 34, nr. 69. An : 140-143 e. n.
197. Denar. G : 3,22 gr. D : 18 mm. C
mediocră. RIC, III, p. 37. nr. 89.
An : 140-143 e. n.
1 98.
1 99.
200.
201.
202.

Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.

G:
G:
G:
G:
G:

An
203. Denar. G:

An

204. Denar. G

An

205 . Denar. G:

An

206. Denar. G:

An
207. Denar. G :

An

208. Denar. G:

An

3,00 gr. D :
3,22 gr, D :
3,10 gr. D :
3,23 gr. D :
3,58 gr. D:
: 145-1 6 1 e.
3,61 gr. D :
: 145- 1 6 1 e.
3,19 gr . D :
: 145- 1 6 1 e.
3,29 gr. D:
: 145- 161 e.
3,36 gr. D :
145- 1 6 1 e.
3,18 gr. D :
: 145- 1 6 1 e.
2,95 gr. D :
: 145- 1 6 1 e.
3,08 gr. D:

14
13
13
17
19

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

C:
C:
C:
C:
C

f. bună. RIC, III, p. 42, nr. 129. nA :
f. bună. RIC, III, p. 42, nr. 129. An :
bună. RIC, III, p. 42, nr. 1 30. An :
bună. RIC, III, p. 43, nr. 136. An :
mediocră. RIC, III, p. 43,

145-161
145-161
145-161
145-161

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

nr.

136.

n.
mediocră.

RIC,

III,

p.

43,

nr.

137.

C

mediocră.

RIC,

III.

p.

43,

nr.

137.

mm.

C

mediocră.

RIC,

III,

p.

45,

nr.

155.

mrn.

C

mediocră.

RIC,

III,

p.

45,

nr.

155.

mm.

C

mediocră.

RIC,

III.

p.

45,

nr.

155.

13 :nm. C

mediocră.

RIC.

III.

p.

45 .

nr

1 56.

1 4 mm. C

n.

13

mm.

1 :?

n.
n.

1i

n.

n

n.

n.

209. Denar. G :
18
2 10. Denar. G : 2,58 gr. D : 18
An : 148-149 e. n.
2 1 1 . Denar. G: 3,02 gr. D: 14
An : 148-149 e. n.
2 1 2. Denar. G: 3,07 gr. D: 19
213. Denar. G: 3,21 gr. D: 19
214. Denar. G : 3, 1 8 gr. D : 19
An : 148-149 e. n.
215. Denar. G : 2,99 gr. D: 19
An : 148-149 e. n.
216. Denar. G: 3,33 gr. D: 20
An : 148-149 e. n.
2 17. Denar. G : 3,38 gr. D: 20
An : 148-149 e. n.
218. Denar. G : 3 , 1 3 gr. D : 19
A n : 148-149 e . n.
219. Denar. G 3,06 gr. D : 1 �
An : 149-150 e. n.
220. Denar. G : 3,58 gr. D : 1!l
An : 1 50-151 e. n.
221 . Denar. G : 3,21 g1·. D : 14
222. Denar. G : 3,36 gr. D : 18
223. Denar. G : 3,05 gr. D : 18
224. Denar. G: 2,78 gr. D : 19
An : 151-152 e.n.
225. Denar. G: 3,30 gr. D : 19
An : 1 51-152 e.n.
226. Denar. G: 3,39 gr. D: 19
An : 151-152 e. n.

mm. C : bună. RIC, III. p. 46, nr. 1 62. An : 147-148 e.n.
mm. C
mediocră. RIC, III. p. 47, nr. 175.
mm. C

mediocră.

RIC,

III,

p.

47,

nr.

176.

mm. C : bună. RIC. III. p. 48, nr. 1 77 (d). An : 148-149 e.n.
mm. C : bună. RIC, III, p. 48, nr. 1 77 (d). An : 148- 149 e.n.
mm. C
mediocră. RIC, III, p. 48, nr. 178.
mm. C

mediocră.

RIC.

III,

mm. C

mediocră.

RIC,

III,

mm. C

mediocră.

RIC,

III,

mm.

C

mediocrA.

RIC,

III.

mm.

C

mediocră.

RIC .

III.

mm.

C

mediocrA.

RIC,

III.

mm.
mm.
mm.
mm.

p.

48,

178.

p.

nr.

48.

nr.

178.

p.

48,

nr.

178.

48.

nr.

181 .

49,

nr.

189.

49,

nr.

194.

p.

p.

p.

C : bună. RIC, III, p. 51, nr. 202 (b). An : 150-151 e.n.
C : bunii. RIC. III. P. 5 1 , nr. 204. An : 151- 152 e.n.
C : bună. RIC. III, p. 52, nr. 209. An : 151-152 e. n.
C : mediocră. RIC, III. p. 52. nr. 2 1 6 (a).

mm. C :
rnm. C

mediocră.
mediocră.

RIC,
RIC.

III.
III.

o.

52.
p.

nr.
52,

216 Ca).

nr.

2 17.

227. Denar. G : 3,10 gr. D: 19 mm. C : mediocră. Cohen, P. 351. nr. 826. Nu este in
RIC. An : 1 51-152 e. n.
.
228. Denar. G : 3,16 gr, D : 18 mm. C : f. bunii. RIC, III, p. 53, nr. 219. An : 1 52-153 e.n.
229. Denar. G : 3,22 gr. D : 18 mm. C : f. bunii. RIC, III, p. 53, nr. 2 1 9. An: 1 52-153 e.n.

'
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IRLIBA
VIRGIL MIHAILESCU-B
���=----------------230. Denar. G : 3,14 gr. D : 20 mm. C : mediocră. RIC. III, p. 53, nr. 219.
An : 152-153 e. n.
mediocrA. RIC, III
231. Denar. G : 2,98 gr. D: 14 mm. C
p. 53, nr. 219.
232. Denar. G : 3,05 gr, D : 19 nun C : bună. RIC, lll,p. 53, nr. 221. An : 152-153 e. n.
233 . Denar. G : 3,31 gr. D : 21 mm. C
mediocră. RIC. III. p. 53 nr. 222.
An : 152-153 e. n.
234. Denar. G: 3,05 gr. D: 19 mm. C : f. bună. RIC, III, p. 53, nr. 222. An 152-153 e.n.
235. Denar. G : 3,63 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, III, p, 53, nr. 222. An : 152-153 e.n.
236. Denar. G 3,05 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC. III, D. 54. nr. 229 (a) .
An : 153-154 e. n.
mediocră. RIC, III p. 54, nr. 229 (a).
237. Denar. G : 3,08 gr , D: 1 9 nun C
An : 153-154 e. n.
mediocră. RIC. III. o. 54. nr. 229 {b).
238. Denar. G : 2,99 gr. D : 18 nun C
An : 153-154 e. n.
mediocră. RIC. III, o. 54. nr. 23 1.
239. Denar. G: 3,26 gr. D: 18 mm. C
An : 153-154 e. n.
mediocră. RIC, III. p. 54, nr. 232.
240. Denar. G : 3,23 gr. D : 18 nun C
An : 153-154 e. n.
241 . Denar. G : 3,67 gr. D : 18 mm. C : bunll.. RIC, III, p, 54, nr. 232. An : 153-154 e.n.
242. Denar. G : 3,09 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, III, p. 55, nr. 238. An : 154-155 e. n.
243. Denar. G: 3,03 2r. D : 19 mm. C
mediocră·. RIC. III. p, 55, nr. 23R.
An : 154-155 e. n.
244. Danar. G : 3,05 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC. III, o. 55, nr. 238. An : 154-155 e. n.
mediocră. RIC. III. o. 56. nr. 252
245. Denar. G: 3,22 gr. D : 18 mm. C
An : 155-156 e. n.
246. Denar. G: 3,13 gr. D : 19 m�. C : bună. RIC. III. D. 56, nr. 254. An : 155-156 e.n.
247. Denar. G : 3,13 gr. D : 1 8 mm. C : bună. RIC, III p. 57, nr. 259. An : 156-157 e. n.
248. Denar. G : 3.32 �r. D : 18 mm. C : bunll.. RIC, III p, 57. nr. 262. An : 156-157 e. n.
249. Denar. G: 3,31 gr. D : 1 7 nun. C
mediocră. RIC. III. p. 57, nr. 262.
An : 1 56-157 e. n.
250. Denar. G : 3,39 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, III, p. 57, nr. 264. An : 156- 157 e. n.
251. Denar. G: 3 ,16 gr. D : 18 nun C
mediocră. RIC. III. p. 57, nr. 264.
An : 1 56-157 e. n.
252. Denar. G : 3,58 gr. D : 18 mm. C
mediocră. RIC, III, p. 57, nr. 264
An : 156-157 e. n.
253. Denar. G: 3,48 gr. D: 16 mm. C
mediocră. RIC, III, p. 59, nr. 274.
An : 1 57-158 e. n.
254. Denar. G: 3,66 gr. D: 17 mm. C
mediocră. RIC, III, p, 59, nr. 275.
An : 157-158 e. n.
255. Denar. G: 3,08 gr. D: 19 mm. C
mediocră. RIC, III, J). 59, nr. 275.
An : 1 57-158 e. n
256. Denar. G : 2,80 �r. D : 18 mm C
mediocră. RIC, III P. 59, nr. 275.
An : 157-158 e. n.
257. Denar. G: 3,40 gr. D : 18 mm C
mediocră. RIC, III p, 59, nr. 275.
An : 1 57-158 e. n.
258. Denar. G : 3.05 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC. III, o. 59. nr. 283. An : 1 57-158 e.n.
mediocră. RIC. III, p. 60, nr. 286 (a\ .
259. Denar. G : 3,05 ��:r. D : 1 3 mm. C
An 158-1 59 e. n.
260. Denar. G : 3,16 gr. D : 1 3. mm. C : bună. RIC, III, p. 60, nr. 290 (a). An : 158-159 e.n.
261 . Denar. G : 3,21 gr. D : 13 mm. C : bună. RIC, III. p. 63, nr. 303. An : 159-160 e.n.
262. Denar. G : 3,24 gr. D : 13 mm. C : bună. RIC, III, p. 63, nr. 303. An: 159-160 e.n.
263. Denar. G: 3,24 gr. D : 1 3 mm. C
mediocră. RIC, III. p. 63, nr. 304.
An : 1 59- 160 e. n.
264. Denar. G: 3 . 3 1 gr. D : 13 mm. C : bunll.. RIC. III. p. 63, nr. 3 10. An : 160-161 e. n.
265. Denar. G: 2,86 gr. D : 1 3 mm. C : bună. RIC. III, p. 64, nr. 314. An : 160-161 e. n.
,

.

.

.

.

.

,

.

,

,

FAUSTINA SENIOR
266. Denar. G : 2,81 l(r. D : 18 mm C
An : 138-139 e. n.

mediocră.

RIC.

III,
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p.

66,

nr.

327.

165

TEZAURE DE MONEDE IMpERIALE ROMANE
267. Denar. G : 2,95 gr. D : 1 ::1
An : 139-141 e. n.
268. Denar. G : 3,44 gr. lJ : 18
.269. Denar. G : 3,20 gr. D : 19
270. Denar. G: 3,26 gr. D : 18
271. Denar. G : 2,94 gr. D : 18
An : 141- 161 e. n.
272. Denar. G : 3,18 gr. D : 18
An : 141-161 e. n.
278. Denar. G : 3,15 gr. D : 18
274. Denar. G : 3,46 gr, D : 19
An : 141-161 e. n..
275. Denar. G : 2,97 gr. D : 18
An : 141-161 e. n.
.276. Denar. G : 3,15 gr. D : 17
An : 1 41-161 e. n.
277. Denar. G: 3, 18 gr. D : 18
278. Danar. G : 2,86 gr. D : 19
An : 141-161 e. n.
279. Denar. G : 2,98 gr. D : 18
.280. Denar. G : 3,43 g r . D : 19
An : 141-161 e. n.
281 . Denar. G: 3,02 gr. D : 19
282. Denar. G : 3,35 gr. D : 19
'283. Denar. G : 3,23 gr. D : 19
'284. Denar. G : 4,03 gr. D : 18
285. Denar. G : 3, 12 gr. D: 18
286. Denar. G : 2,94 gr. D : 19
An : 141-161 e. n.
287. Denar. G : 3,31 gr. D : 19
An : 141-161 e. n.
288. Denar. G: 2,98 gr. D: 1 9
289. Denar. G : 3,1)7 �r. D : 19
An : 141-161 e. n.
290. Denar. G : 3.03 gr. D : 19
291. Denar. G: 3,42 gr. D : 18
292. Denar. G : 3,14 gr, D : 18
293. Denar. G : 3,23 gr. D : 19
294. Denar. G: 2.81 n. D : 17
'295. Denar. G : 3,07 �r. D : 20
An : 141-161 e. n.
296. Denar. G : 2,88 gr. D : 18
297. Denar. G : 2,93 gr. D : 18
An : 141-161 e. n.
298. Denar. G: 3,80 gr. D: 16
An : 141-161 e. n.
299. Denar. G : 3, 58 gr, D : 18
300. Denar. G : 3,49 gr, D : 18
'301 . Denar. G : 2,39 gr. D : 18
An : 141-161 e. n.
302. Denar. G : 3,23 gr. D : 19
'303. Denar. G : 3,15 gr. D : 18
304. Denar. G : 3,42 gr, D : 18
305. Denar. G: 3,24 gr. D : 19
306. Denar. G: 2,32 gr. D : 18
307. Denar. G : 3,09 gr. D : 18
An : 141-161 e. n.
.308. Denar. G : 2,90 gr. D : 18
An : 141-161 e. n.
.

mm. C

mediocră.

RIC,

p.

III,

67,

nr.

335.

nr.

345.

mm. C : bună. RIC, III, p. 68, nr. 338. An: 139-141 e.n.
mm. C : bună. RIC, III, p, 69, nr 343. An : 141-1 6 1 e.n.
mm. C : f. bună. RIC, III, p. 69, nr. 34:>. An : 141-161 e.n.
mediocră. RIC, III, p, 69, nr. 345.
mm C
.

.

C

mediocră.

RIC,

C

mediocra.

RIC.

III,

mm. C

mediocră.

RIC.

III,

mm

III,

p.

69,

C : bună. RIC, III, p. 69, nr. 345. An : 141-161 e.n.
mm. C
mediocră. RIC, III, p, 89, nr. 34(1.

mm.

mm.

p.

69, nr. 346 (b) .

p.

69, nr. 346 (b).

mm C : bună. RIC. III, p. 69, nr. 347. An : 141-161 e.n.
mm. C
mediocră. RIC, III, p. 70, nr. 348.
mm. C : bună. RIC. III, p. 70, nr. 351. An : 141 -161 e.n.
mm. C
mediocri\. RIC, III, p. 70, nr. 351
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

C:
C:
C:
C:
C:

mm.

C

C

bună. RIC, III, p. 70, nr. 351. An : 141-161 e.n.
bună. RIC, III, p. 70. nr. 353. An : 141-161 e.n.
bună. RIC, III, p. 70, nr. 353. An : 141-161 e n.
bună. RIC, III, p, 70, nr. 356. An : 141-161 e.n.
bună. RIC. III, p. '10, nr. 356. An : 141-161 e.n.
mediocră. RIC, III. p. 7 1 , nr. 359.
.

mediocră.

RIC,

III.

p.

71,

nr.

359.

mm. C: bună. RIC, III, p. 7 1 , nr. 360 An : 141-161 e.n.
mediocră. RIC, III. p. 7 1 , nr. 361.
mm. C
.

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

bună. RIC. III, p. 71. nr.
bună. RIC, III, p. 7 1 . nr.
bună. RIC, III, p. 71, nr.
bună'. RIC, III, p. 71, nr.
C :
mediocră. RIC, III.
C : mediocrA . RIC, III,

C:
C:
C:
C:

362. An : 141-161
362. An : 141-161
362. An : 141-161
362. An : 141-181
p. '11,
nr.
p. 7 1
nr.
,

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

363.
366.

mm. C : bună. RIC. III, p. 72, nr. 370. An : 141-161 e.n.
mm. C
mediocră. RIC, III, p. 72, nr. 371.
mm .

C

mediocră.

RIC,

III,

p.

72.

nr.

373.

mm C : bună. RIC, III, p, 72, nr. 374. An : 141-161 e.n.
mm. C : bună. RIC III. p. 72, nr. 374. An : 141-161 e.n.
mm C
mediocră. RIC, III, p. 72, nr. 374.
.

.

mm. C :
mm C :
mm C :
mm. C :
mm. C :
.

.

mm .

bună. RIC, III, p. 72, nr. 374. An : 141-161 e.n
bună. RIC, III, p. 72., nr. 377. An : 141- 161 e.n.
f. bună. RIC, III, p. 72, nr. 378. An : 141-161 e.n.
bună. RIC III, p. 72, nr. 378. An : 141-161 e.n.
bună. RIC, III, p. 72, nr. 378. An : 141-161 e.n.
C
mediocră. RIC, III, p. 72, nr. 378.

mm. C

.

mediocră.

RIC,

III,
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p.

73,

nr.

384.

too

VtRGIL MIHAILESCU-BlRLIBA

309. Denar. G :
3 1 0. Denar. G :
An
3 1 1 . Denar. G :

3,25 gr. D :
3,28 gr. D :
: 141-1 6 1 e.
3,13 gr. D:

19 mm. C : bună. RIC, III, p. 74, nr. 394 (a). An : 141-161 e.n.
19 mm. C
mediocră. RIC III, p, 74, nr. 394 (a).
n.
19 mm. C : bună. RIC, III, p. 74, nr. 394 (b) . An : 141- 161 e.n .

MARCUS AURELIUS
�12. Denar. G 3,08 gr. D ; 188 mm. C : bună. RIC, III, nr. 422.
An : 140-144 e. n.
313. Denar. G : 313. Denar. G : 3,35 C
mediocră. RIC, III, p. 7 9, nr. 424 (;1).
An : 140-144 e. n.
314. Denar. G : 3,20 gr. D: 19 mm. C
mediocră. RIC, III, p. 80, nr. 429 (a).
An : 145-(147 ?) e. n.
mediocră. RIC, III, p. 80, nr. 429 (a).
315. Denar. G : 3,21 gr. D : 19 mm . C
An : 145-(147 ?) e. n.
mediocră. RIC, III, p. 80, nr. 429 (a).
3 1 6. Denar . G : 3,36 gr. D : 18 mm. C
An : 1 45-(147 ?) e. n.
p. 82, nr. 444.
III,
mediocră. RIC,
317. Denar. G : 3,24 gr. D : 20 mm. C
An : 148- 149 e. n.
318. Denar. G : 2,95 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, III, p. 82, nr. 444. An : 148-149 e.n.
319. Denar. G : 3, 19 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, III. p, 84, nr. 451. An : 149-1 50 e.n.
320. Denar. G : 2,92 gr, D : 19 mm. C : bună. RIC. III, p. 84, nr. 453 (a). An: 151-152 e.n.
321 . Denar. G : 3,29 gr, D : 19 mm. C : bună. RIC, III, p. 84, nr. 453 (b) An : 151-152 e.n.
322. Denar. G : 3,32 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, III, p. 85, nr. 458. An : 152-153 e.n.
323. Denar. G : 3,07 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, III, p. 85. nr. 458. An : 152-153 e.n.
324. Denar. G: 2,47 gr. D: 18 mm. C
mediocră. RIC, III, p. 88, nr. 473.
An : 156-157 e. n .
325. Denar. G : 3,43 gr. D : 18 mm. C
mediocră. RIC, III, p, 88, nr. 473.
An : 156- 1 57 e. n.
326. Denar. G : 2,91 gr. D: 18 mm. C
mediocră. RIC, III, p. 88, nr. 473.
An 156-157 e. n.
327, Denar. G : 3,23 gr. D : 1 8 mm. C : bună. RIC, III, p. 89, nr. 475 (a). An : 157-158 e.n.
328. Denar. G : 2,82 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, III, p. 89, nr. 479 (a) . An : 158-159 e.n.
329. Denar. G : 2,88 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, III . p 90, nr. 480 (b). An : 158-159 e.n.
330. Denar. G : 3,23 gr. D : ţ 8 mm. C : f. bună. RIC, III, p. 91, nr. 482. An : 159-160 e.n.
331. Denar. G : 3,17 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, III. p, 91, nr. 483. An : 1 59-160 e.n.
332. Denar. G : 3,44 gr. D : 18 mm. C : f. bună. RIC, III, p. 214, nr. 2. An : martie
decembrie 161.
333. Denar. G : 3,27 gr. D: 18 mm. C: bună. RIC, III, p. 214, nr. 6. An : martie
decembrie 161.
ANTONINUS PlUS
334. Denar. G : 3,46 gr. D : 17 mm. C : f. bună. RIC, III, p. 247, nr. 433. An : 161 emisiune memorială.
335. Denar. G : 2,95 gr. D : 18 mm. C bună. RIC, III, p. 247 . nr. 436. An : 161 emisiune memorială.
MARCUS AURELIUS
336. Denar. G : 3,01 gr, D : 19 mm. C : bună. RIC, III, p. 216, nr. 33. An : dec . 161 decembrie 162 e. n.
337. Denar. G : 3,28 gr, D : 19 mm. C : bună. RIC, III, p. 216, nr. 40. An: decembrie
1 61 -decembrie 162 e. n.
338. Denar. G : 3,24 gr. D : 19 mm. C : f. bună. RIC . III, p. 217, nr. 48 şi 50. An :
decembrie 161-decembrie 162 e. n.
339. Denar. G: 3,29 gr, D: 18 mm. C: mediocră. RIC. III, p. 217, nr. 48 şi 50. An :
decembrie 1 61-decembrie 162 e. n.
340, Denar. G : 3,29 gr, D : 19 mm. C: f. bună. RIC. III, p. 218, nr. 62. An : decem
brie 162-decembrie 163 e. n.

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

TEZAURE DE MONEDE IMPERIALE ROMANE

167

341. Denar. G : 3 31 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, III, p. 218, nr. 68. An: decembrie
162-decembrie 163 e. n.
342. Denar. G: 3,55 ar. D: 17 mm. C: f. bună. RIC, III, p. 219, nr. 82. An : decembrie
163-decembrie 164 e. n
343. Denar. G : 3,29 gr. D : 1 9 mm. C : bună. RIC, III, p. 220, nr. 91. An : decembrie
163-decembrie 164 e. n
344. Denar G : 3,08 gr, D : 18 mm. C :bună. RIC. III, p. 220, nr. 92. An : decembrie
163-decembrie 164 e. n .
345. Dena.r. G : 3 30 gr. D : 19 mm. C : f. bună. RIC, III, p. 220, nr. 92. An : decembrie
163-decembrie 164 e. n.
346. Denar. G : 3,12 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC . III, p. 221, nr. 1 03. An : decembrie
163-decembrie 164 e. n .
347. Denar. G : 3,19 gr, D : 18 mm. C : bună. RIC, III, p. 222, nr. 120. An : decembrie
1 63-decemhrie 164 P.. n.
348. Denar. G : 3,51 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC. III. p. 222. nr. 125. An : decembrie
1 64-decembrie 165 e. n.
349. Denar. G : 3,36 gr. D : 20 mm. C : bună. RIC, III, p. 225, nr. . 159, nr. 164. p. 226,
Cohen . p. 45, nr. 434 şi 435. An : vară 1 66-decembrie 166 e. n.
350. Denar. G : 3,26 gr. D : 1 9 mm. C : bu nă. RIC. III. p. 227 . nr. 170. An : decembrie
166-decembrie 1 67 e. n .
351 . Denar. G : 3 23 gr. D : 20 mm. C : bună. RIC, III, p. 227 . nr. 170. An : decembrie
166-decembrie 1 67 e. n.
352. Denar. G : 3,02 gr. D : 21 mm. C : bună. RIC. III. p. 227, nr. 170. An : decembrie
1 66-decembrie 1 67 e. n.
353. Denar. G : 3,07 gr. D : 20 mm. C : mediocră. RIC. III, p. 227, nr. 171. An :
decembrie 166-decembT'ie 1 67 e. n.
354. Denar. G : 3,43 gr. D: 20 mm. C: bună. RIC, III. p. 227, nr. 171. An : decembrie
166-decembrie 1 67 e. n
355. Denar. G : 2,91 gr. D : 20 mm. C : mediocră. RIC, III. p . 228 . nr. 185. An : fe
bruari�decembrie 168 e. n .
356. Denar. G : 3,25 gr. D : 20 mm. C : mediocră. RIC, III, p. 230, nr. 220. An : de
cembrie 169-decembrie 170 e. n
357. Denar. G : 3,16 gr. D : 20 mm. C : bună. RIC, III. p, 230, nr. 221. An : decembrie
169-decembrie t 70 e. n.
358. Denar. G : 3,28 gr. D: 19 mm. C: buni. RIC, III. p . 230, nr. 222. An : decembrie
16�ecembrie 170 e. n.
359. Denar. G : 3 39 gr. D : 13 mm. r. : bună. RIC III, p. 262, nr. 596 (b). An : dupA
decembrie 169-170 e. n.
360. Denar. G : 3,33 gr. D : 19 mm. C : mediocră. RIC, III, p, 23 1 . nr. 233. An: de
cembrie 170-decembrie 171 e. n.
361 . Denar. G : 3,02 gr, D : 20 mm C: bună. RIC. III, p. 235, nr. 259. An : decembrie
1 71-decembrie 172 e. n .
362. Denar. G : 3,48 gr. D : 18 mm. c : f. bună. RIC, I II . p. 235, nr. 282. An : de
cembrie 172-decembrie 173 e. n.
363. Denar. G : 3 1 6 gr, D : 20 mm C : bună. RIC, III, p. 235, nr. 285. An : decembJi[e.
172-decembrie 173 e. n.
364. Denar. G: 3,30 gr, D: 19 mm C : bună. RIC . III, p. 236, nr. 296. An : decembrie
1 73-iunie 174 e. n.
365. Denar. G: 3,25 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC. III, p, 236, nr. 303. An : iunie
decembrie 174 e. n.
366. Denar. G : 3,06 gr. D : 18 mm . C : bună. RIC, III, p. 240, nr. 352. An : decembrie
175--decembrie 176 e .n.
1
367. Dena.r. G : 3,16 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC. III, p. 242, nr. 359. An : decembrie
175-decembrie 176 e. n.
368. Denar. G : 3,37 gr. D : 19 mm. C : f. bună. RIC, III, p. 245, nr. 418. An : 176-180 e.D.
LUCIUS VERUS
,

.

,

,

,

.

.

.

,

.

.
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369. Denar. G : 2,73 gr. D : 19 mm C: bună. RIC, III, p. 251, nr. 463. An: martie
decembrie 181 e. n.
370. Denar. G: 3 36 gr, D : 18 mm C : bună. RIC, III. D. 251, nr. 463. An : marti
decembrie 161 e. n.
371. Denar. G: 3,04 gr. D : 1 8 mm C : buni. RIC, III, JJ, 253, Dr. 482. An: decembrie161--decembrie 1 62 e. n.
372. Denar. G: 3,00 gr. D: 18 mm C: buni. RIC. III. p. 253, nr. 482. An : decembrie161-decembrie 162 e. n.
373. Denar. G : 3,15 gr, D: 18 mm C: mediocră. RIC. III, p, 253, nr. 491. An :
decembrie 162-toamnă 163 e. n.
374. Denar. G : 3,20 gr, D : 18 mm C: f. bunA. RIC, III, p. 2 53, nr. 491. An :
decembrie 162-toamnl 163 e. n.
375. Denar. G: 3, 19 gr. D: 18 mm C: f. bună. RIC. III. p, 2 53, nr. 491. An �
decembrie 162-toamnă 163 e. n.
376. Den.a.r. G : 2,96 gr. D 18 mm. C : f. bunâ. RIC. III. p, 253, nr. 491 (a). An :
decembrie 162-toamnl 163 e. n.
377. Dehar. G : 3,25 gr. D : 18 mm. C: buni. RIC. III. p, 255, nr. 515. An : decembrie
163-decembrie 164 e. n.
378. Denar. G : 3,1 1 gr, D : 18 mm C: mediocră. RIC, III. p. 255. nr. 516. An de
cembrie 163-decembrie 164 e. n.
379: Denar. G: 3,06 gr. D: 19 mm C: mediocră. RIC. III, p. 257, nr. 537. An : de
C'embrie 164-august 165 e. n.
380. Denar. G : 3,30 gr, D : 20 mm C: buni. RIC, III. p. 259. nr. 561. An : varA.- -·
decembrie 166 e. n.
381. Denar. G: 3,46 gr. D: 19 mm C: bună. RIC, III. p. 259. nr. 561. An : vară-
decembrie 166 e .n.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

FAUSTINA JUNIOR

382. Denar. G : 3.25 .cr. D: 18 mm.
383. Denar. G: 3,28 gr. D: 18 mm .

An : 161-180 e .n.
384. Denar. G : 3,22 gr, D: 19 mm
385. Deriar. G : 3,20 gr, D : 19 mm
An : 161-180 e. n.
386. Denar. G: 3,20 gr, D: 19 mm.
387. Denar. G: 3,40 gr. D : 19 mm.
An : 161-180 e. n.
388. Denar. G: 3,31 gr. D: 18 mm.
389. Denar. G: 3,1 1 gr. D : 19 mm.
390. Denar. G: 3,49 gr, D : 19 mm.
391. Denar. G: 3,13 gr. D : 18 nun
392. Denar. G : 3,21 gr, D : 18 nun
393. Denar. G : 3,93 gr. D : 18 mm.
394. Denar. G : 3,40 gr. D : 18 nun
395. Denar. G : 3,08 gr. D : 18 nun
An : -175 e. n.
396. Denar. G: 3,1 0 gr, D: 19 mm.
An : -175 e. n.
397: Denar. G: 3,38 gr. D : 18 mm.
An : -175 e. n.
398. Denar. G: 3,17 gr. D: 18 nun
An : -175 e. n.
399. Deriar. G: 2,51 gr, D: 18 nun
An : -175 e. n.
400. Denar. G: 2,92 gr. D : 18 mm.
An : -175 e. n.
.

.

.

.

.

.

.

.

C : buni. RIC. III, p. 268, nr. 874. An : 161- 180 e.n.
C : mediocrA. RIC. III, o. 289, nr. 674.

C: bună. RIC. III, p. 269. nr. 677. An : 161-180 e.n.
C
mediocră.
RIC, III, p. 289, nr. f11'1.

C: bună. RIC, III, p, 269, nr. 686. An : 161-180 e.n.
C : mediocră. RIC, III, p. 269, nr. 688:

C: buni. RIC, III, p. 269, nr. 688. An : 161-180 e.n.
C : bună. RIC. III, p. 269, nr. 688. An : 161-180 e.n.
C : bună. RIC. III, p. 269, nr. 688. An : 161-180 e.n.
C : mediocră. RIC, III, p. 271 , nr. 712.
C: f. bună. RIC, III, p. 271, nr.712. An : 161-180 e.n.
C : bună. RIC. III, p. 271, nr. 714. An : 161-180 e.n.
C: f. bună. RIC, III, p. 271, nr. 714. An: 161-180 e.n.
·C : mediocră. RIC, III, p. 93, nr. 495 (b).
nr.

495

(b).

C : mediocrA. RIC, III, p. 93, nr. 495

(b).

C : mediocri. RIC, III, p. 93,

C : mediocrA. RIC, III, p. 93, nr. 495

(b).

C

mediocră.

RIC,

III,

93,

nr.

496.

C

p.

mediocră.

RIC,

III,

p;

93,

nr.

497.
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-401. Denar. G : 2,70 gr. D :
An : -175 e. n.
402. Denar. G : 3,25 g r. D :
-403. Denar. G : 2,92 gr, D :
An : -175 e. n.
404. Denar. G : 3,02 gr, D :
An : -175 e. n.
-405. Denar. G : 3,26 gr. D :
An : -175 e. n.
406. Denar. G : 2,72 gr. D :
407. Denar. G : 3,56 gr, D :
An : -175 e. n.
408. Denar. G : 3,44 gr. D :
An : -175 e. n.
-409. Denar. G : 3,45 gr. D :
An : -175 e. n.

17 mrn C
.

mediocră.

RIC,

III,

p.

93

,

nr.

497.

19 mrn C : bună. RIC. III, p. 93, 497. An: -175 e. n.
17 mm. C
mediocră. RIC, III, p. 93, nr. 497.
.

18 mm. C

mediocră.

RIC,

III,

p.

93,

nr.

497.

17 mm. C

mediocră.

RIC,

III,

p.

93,

nr.

497.

19 mrn C : bună. RIC, III, p. 93, nr. 502 (a). An : -175 e.n.
19 mrn C
mediocră. RIC. III, p, 93, nr. 502 (a).
.

.

17 mrn C

RIC,

III,

p.

mediocră.

RIC,

III,

p.

93, nr 502 (b).

mm. C

mediocră.

RIC,

III.

p.

93

,

nr.

mrn C

mediocră.

RIC,

III.

p.

93,

or.

18 mrn C

-410. Denar. G : 3,01 gr. D : 18
An : -175 e. n.
-411. Denar. G : 3,22 gr. D : 18
An : -175 e. n.
-412. Denar. G : 3,35 gr. D : 19
4 13. Denar. G : 3,15 gr. D: 17
414. Denar. G : 3,38 gr, D : 18
An : -175 e. n.
-415. Denar. G : 2,89 gr. D : 19
·

93, nr. 502 '(b).

mediocră.

.

.

.

mm . C : bună. RIC.

.

502 •(b).

502 (b).

III, p. 93, nr 502 (b). An ..., .75.�.
mm. C : bună. RIC. III, p. 94, nr. 508 (d). An :-175 e.n.
mrn C
mediocră. RIC, III, p. 95, nr. 515 (a) .
.

.

.

mm. C : bună. RIC, III. p. 273, nr 748. An : 1 76-180 e.n
! ; 1"·

.

LUCILIA.
G:
G:
G:
G:
An
-420. Denar. G :
An

416.
-417.
418.
-4 19.

Denar.
Denar.
Denar.
Denar.

2,92 gr. D : 20
3 42 gr. D : 18
3,35 gr. D : 18
3,27 gr. D : 19
: -183 e. n.
3,62 gr. D : 1 8
: -183 e . n.
,

�: ;·.n.
mm. C: bună. RIC, III. p. 275, nr. 775. An :
183 e. n.
IIUD. C: bună. RIC, III. p. 275, l'l!r. 775. An : .:....::11J ·�.'h..
mm. C
mediocră. RIC, III. p. 278, nr. 781.
mrn C : bună. RIC, III, p. 275, nr. 772. An : -U:IJ
.

-

mm. C

mediocră.

RIC,

III .

p.

276,

nr.

788

VARIANTE
VESPASIANUS

421. Denar. G : 3,1)4 gr. D : 18 mm. C : mediocră. RIC. II. p. 19, nr. 27, din aur. An
67-71 e. n. ?
-422. Denar. G : 2,96 gr D : 19 mm. C : mediocră. RIC. II, p. 2 1 , nr. 65, dar. li!IJte· :cu
CENS, iar aici este cu CEN. Lipseşte la Cohen. An : 73 e. n. ?
423. Denar. G : 3,30 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, Il, p, 123. nr. 63, dar .cu,. S.C: pe
revers. ca .şi in Cohen. Acest exem plar n\1 are S.C. An : 80-81 e.n. ?
424. Denar. G : 3,08 gr. D : 18 mrn C : bună. RIC, II, p, 123, nr. 63. Cazul de mai sus.
An : 80-81 e. n. ?
425. Denar. G : 3,20 gr. D : 18 mm. C : mediocră. RIC, II . p. 123, nr. 63. Acelaşi caz.
An : 80-81 e. n. ?
.

.

TITUS

·426. Denar. G : 3,30 gr. D : 18 mm. C : f. bună. Nu este nici in RIC . nici în Cohen .
An : 80 (iunie--iulie) ?
.
.

Av. IMP TITUS CAES VESPASIAN AUG P M. Capul împăratului. laureât; îndrep
tat spre dreapta. Legenda este scrisă spre dreapta, înăuntru.
'Rv. TR P IX IMP XV COS VIII PP. Două pă sări pe marginea unul trepied
deas:.�pra este o cununâ su stinutA de altă Dasâre.
-
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427. Denar. G : 3,32 gr. D : 19 mm.
nu este încolăcit pe
77-78 e. n. ?
428. Denar. G: 3,2 1 gr. D : 19 mm.
legenda are şi PM ; în

C : b ună . RIC, Il, p.
coloană, ci este ţi nut

42, nr. 239 ;
de Salus in

dar şarpele
mină. An :

C : bună. RIC, Il, p. 170. nr. 1 39 ; dar pe aver�
RIC nu este PM pe avers. An 88-89 e. n. ?

TRAJANUS
429. Denar. G: 3,17 gr, D :

430. Denar.
431. Denar.
432. Denar.

433. Denar.
434. Denar.
435. Denar.

18 mm. C : bună. RI C , II. p. 252, nr. 1 18. dar aureus.
In Cohen nu este. An: 103-1 1 1 e.n. ?
G : 3 ,98 gr, D : 20 mm. C : bună. RIC. I l , p. 25t, nr. 1 1 8. Acelaşi
caz. An: 103- 1 1 1 e. n. ?
G: 3,00 gr. D : 20 mm. C : mediocră. RIC. II, p_ 252, nr. 1 1 8. La fel.
An : 103- 1 1 1 e. n. ?
G: 3, 17 gr, .D : 19 mm. C mediocră. RIC. II. p_ 252, n r. 1 1 8. La fel.
An : 103-11 1 e. n. ?
G : 2,93 gr_ D: 19 mm. C
bună. RIC, Il, p_ 252. nr. 1 1 8. La fel.
An : 103- 1 1 1 e. n. '!
G: 3,01 gr. D : 20 mm. C
mediocră. RIC, Il, p. 252, nr. 1 18. La fel.
An 103- 1 1 1 e. n. ?
mediocră. RIC, Il. p. 252, nr. l18. La fel.
G : 2,92 gr. D: 19 mm. C
An 103- 1 1 1 e. n. ?
HADRIANUS

436. Denar. G : 3.1 4 gr. D : 19 mm. C : f. bună. RIC. Il, p. 354. nr. 120. 1nsă. acest

exemplar are pe avers bustul împă ratului
numai
drapat.
An
1 19-122 e. n.
431. Denar. G: 2,83 gr. D : 20 mm . C : mediocră. RIC. II, p. 358. nr. 1 46. Abunden
tia nu are piciorul drept pe un modius. An : 125---128 e.n. ?
438. Denar. G : 3,08 gr. D : 1 3 mm. C : mediocră. RIC. Il, p. 359, nr. 153. Dar impăra
tul are pe avers, capul laureat. An : 125- 128 e.n. ?
439. Denar. G : 3,01 gr. D : 19 mm. C : f. bună. RIC. Il, p. 364. nr. 208, iar in Cohen
este la p. 160, nr. 640 . Felicitas stă în picioare. An : 1 32- 1 34 e.n. ?
ANTONINUS PlUS

3,35 gr. D : 1 8 mm. C : bună. RIC, III, p. 47. nr. 1 75. Pe revers are le
genda TRP XIII, iar in catalog este TRP XII. La fel Cohen. An
149-150 e. n. ?
441. Denar. G: 3,46 gr, D: 14 mm C : mediocră. RIC, III, p. 47, nr. 175. La fel ca
exemplarul precedent. An : 149-150 e. n. ?
442. Denar. G : 2,82 gr. D : 1 4 mm. C : bună. RIC, III, p_ 50, nr. 201. Pietas pare a tine
In mină un buchet nu un platou cu fructe. An : 15G-151 e. n. ?
443. Denar. G : 3,40 gr. D : 18 mm C : bună. RIC, III, p. 54, nr. 232. Capul impAra
tului, pe avers, nu este laureat. An
1 53- 1 54 e. n. ?
440. Denar. G :

.

.

444.

MARCUS AURELIUS

Denar. G: 3, 1 3 gr, D : 20 mm. C : bună. RI C. III, p. 85, nr. 458. Acest exemplar
are pe avers bustul impAratului drapat. In Cohen, p, 66. nr. 661 bustul
impAratului este in adevăr drapat. An : 152-153 e. n. ?
445. Denar. G: 2 ,78 gr. D: 19 mm C: bună RIC, III, p. 236, nr. 298. Pe avers este
numai capul impAratului. An : decembrie 173-iunie 174 e. n. ?
<MS. Denar. G: 3,28 gr, D : 19 mm C : bună. RIC, III, p. 242, nr. 359. Legenda de pe
avers nu are PP. An : decembrie 178- toamnă 177 e. n. ?
.

.
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ANEXA Nr. 2

Monedele celui de-al doilea tezaur de la Birgăoani se repartizează cronologic
astfel :
NERO

1 . Denar . G : 2,92 gr. D : 18 mm. C : slabă. RIC. I, p. 148, nr. 48. An : 83 68
-

e.

n.

VITELLIUS

2. Denar.. G : 3,1 1 gr. D : 1 9 mm. C : f. bună. RIC I, p. 224, nr. 2. An : , 8!J e. n.
3. Denar. G : 2,79 gr. D : 20 mm. c : f. bună. RIC, I, D. 224, nr. 5. An : 89 ' e.n.
4. Denar. G: 3,19 gr. q: )9 mm. C : mediocră. RIC, I, p. 225, nr. 18. An : Ş9 e. n.
VESPASIANUS

5. Denar. G : 3,1 5 �r. D : 1 9 mm . C : mediocră. RIC, Il, p. 1 8, nr. 10. An : 69-7-1 e.n.
6. Denar. G : 2,96 gr. D : 19 mm. C : slabă. RIC, II, p, 1 7, nr. 1 9 sau p. 25, �. 93
sau p. 25, nr. 100. An : 89-71 e.n . ? sau 75 e. n. ? sau 76 e.n. ?
7. Denar. G : 2,59 gr. D : 19 mm. C : mediocră. RIC. Il. p, 17, nr. 22. An : 69- 71 e.n.

8.
9.
1 0.
11.

Denar.
Denar.
Denar.
Denar.

1 2. Denar.
13. Denar.
14. Denar.
1 5. Denar.
16. Denar.

G : 3,1:S
G : ",18
G : 2,92
G: 3, 1 3
G: 3, 1 1
G: 2,96
G: 3, 13
G: 3,28
G: 3,22
101. An

D : 19 mm. C :
mm C :
D : 20 mm. C :
D : 18 mm. C:
gr, D : 18 mm. C:
gr, D : 19 mm. C:
gr. D: 19 mm. C:
gr. D : 18 mm. C:
gr. D: 17 mm C:
75 sau 76 e. n.

gr.
gr.
g r.
gr.

D : 17

.

.

mediocră. RIC. II. o. 18, nr. 30. An : 70-72 e.n.
mediocră. RIC, II. p. 19, nr. 37. An : 70-72 e.n.
slabă. RIC, Il, p. 19, nr. 42. An : 72, 73 e. n.
mediocră. RIC, Il, p, 19, nr. 42. An : 72, 73 e. n.
mediocrA. RIC, Il, o. 19, nr. 42. An : 72, 73 e. n.
mediocră. RIC, Il, p. 20, nr. 43. An : 72, 73 e. n.
bună. RIC, Il, o. 2 1 , nr. 65. An : 73 e. n.
mediocră. RIC, Il, p, 24, nr. 89 . An : 75 e. n.
mediocră. RIC. II. p, 24, nr. 90, sau p. 26 nr.
,

TITUS
17. Denar. G : 3,27 gr. D : 20 mm. C : f. bună. RIC, II. o. 35, nr. 173 . An : 74 e. n.
18. Denar. G : 3, 1 6 gr. D : 19 mm. C : slabă. RIC, II, p. 38, nr. 197. An : 77, 78 e. n.
19. Denar. G : 3,18 gr. D : 19 mm. C : f. bună. RIC, Il, p. 117, nr. 4. An 79 (după

iulie).

20. Denar. G : 2,96 g r. D : 19 mm. C : bună. RIC. II. p. 1 17, nr. 8. An : 79 (după iulie)
21. Denar. G: 3,21 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, II . P. 1 19. nr. 259. An : 80 e.n.
DOMlTIANUS

22. Denar. G : 3.1 6 gr.
23. Denar. G: 3.13 gr.
24. Denar . G : 3, 12 gr.
An : 77-78

25. Denar.
26. Denar.
27. Denar.
28. Denar.
29. Denar.
30. Denar.
3 1 . Denar.
32. Denar.
33. Denar.
34. Denar.
35. Dena r.

G:
G:
G:
G:
G:
G:
G:
G:
G:
G:
G:

3,20
3,09
3 25
3,39
3, 1 2
,

gr.
,;r.

gr.
gr.
gr.

3,28 gr.

D : 20
D : 19
D : 18
e.n.
D : 19
D : 1!1
D : 19
D : 20
D : 18
D : 19
D : 19

3,04 gr.
3,26 gr. D :
3.52 gr. D :
3.07 gr. D :
3,1 6 gr. D:

18

20
19
18

mm. C: slabă. RIC. II. o. 41, nr. 232. An : 73 e.n.
mm . C : slabă. RIC. Il. p. 42. nr. 238. An : 76 e.n.
mm. C:
mediocră
RIC
11. p. 43
nr. 242.
,

mm. C : f bu n ă. RIC, Il, p. 43, nr . 243. An : 79 e. n.
mm. C : slabă, RIC. Il. o. 154. nr. 2. An : 81 e.n.
mm. C : bună. RIC. Il, p. 166. nr. 100. An : 87 e.n.
mm. C : bună. RIC, Il, p. 166, nr. 101. An : 87 e.n.
mm. C : bună'. RIC. II . p. 1 7 0. nr. 137. An : 88-89 e.n.
mm. C : f . bun ă. RIC, II. p. t 7 1 . nr. 148. An : 90 e.n.
mm. C: f bună. RIC, II, p. 1 7 1 , nr. 150. An: 90 e. n.
mm. C : bună. RIC, Il, p. 172, nr. 1 52. An: 90-91 e.n.
mm. C : bună. RIC. II. p. 1 74, nr. 175. An : 93-94 e.n.
mm. C: bună. RIC. II . p. 1 74 nr. 175. An : 93-94 e.n.
mm. C: bună. RIC. Il. · p, 1 75 nr. 188. An : 95 e.n.
,

,
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NERVA

36. Denar. G :
37. Denar. G :
38. Denar. G:
39. Denar. G :
40. Denar. G :

3,39
3,24
3,16
3,50
3,17

�r. D :
gr. D :
JU", D :
gr. D :
gr, D :

18
19
17
18
19

mm. C : b-..mă. RIC, II. p, 223, nr. 2. An : 96 e.n..
mm. C : b!lnă. RIC. II, p, 223, nr. 2. An : 96 e.n.
mm. C : bună. RIC, II, p. 224, nr. 14. An : 97 e.n.
mm. C : f. bună. RIC, Il . p. 224. nr. 15. An : 97 e.
mm . C : bună. RIC, II. p. 224. nr. 16. An : 97 e.n.

n.

TRAJANUS

4 1 . Denar. G : 3,33 gr. D : 19
42. Denar. G : 3,53 gr. D : 19
43. Denar. G : 3,43 gr. D : 19
44. Denar. G : 3,21 gr. D : 19
45. Drahmă. G : 2,93 gr, D : 18
Emisă la Caesarea
46. Dr.ahmă. G : 3,50 gr, D : 19
Emisă la Caesarea
47. Denar. G : 2,96 gr. D : 1 8
48. Denar. G : 2,92 gr. D : 19
.-�9. Denar. G: 3,11 gr. D : 19
50. De9!U'· . G : 3,06 gr, o·: 19
51. 'Denar,' G :· 3,01 JU", D: 19
, An'; 1 o3-71 1 1 e.
, ,
:
ar
'�52. - �
- 'G- :'"3,13 gr, D : · 18
\
'Art- : 10�1 1 1 e.

. r!:J.�:oenar. ' G :- � 3,1:9 gr.
tf4• IDenar. &: 3,32 gr,
• :<

·�

;;··· -�

,,

"

, . ·.

r�; ,D�rf

D: 19
D: 18

An : 103-1 1 1

e.

,G: 2, 75, gr, D : 18

mm. C : f. bună. R IC, Il, p. 245, nr. 1. An : 98-99 e.. n.
mm. - C : f. bună. RIC, II. p, 245. nr. �- An : 98--99 e.D
mm. C : f. bună. RIC, II. p, 245. nr. 10. An : 98-99 e.n.
mm . C : f. bună. RI C. Il, p, 246, nr. 21. An : 98-99 e.n.
mm . C : mediocră. C. Moisil, p; . 24. An : 98-99 e. n. ?'

Cappadociei.
mm. C : bună. C. Moisil, p. 24. An : 98-99 e. n. ?'
Cappadociei.
mm. C : bună. RIC, II. p. 248. nr. 57. An : 101-102 e.n.
mm. C : bună. RIC, II. p. 248. nr. 58. An : 101-102 e.n .
mm. C : mediocl'ă. RIC, II, p. 248, nr. 59. An : 101-102 e.n.
mm C: f. bună. RIC, II, p. 248, nr. 59. An : 101-102 e. n.
mm c
mediocră.
�IC, II, p. 250, nr. 9 1 .
..
n.
mm. C
mediocră. RIC,
II, p. 251 , nr. 98.
n.
mm C : bună. RIC; II, p. 252, nr. 1 15. An : 103-11 1 e.n.
1 16.
. mm. C
mediocră. RIC. Il, p. 252, nr.
n.
mm. C
mediocră. RIC. II. p. 252, nr. 1 19�
n.
mm. C: buni. RIC. II. P. 252, nr. 119. An : 103-111 e.n.
mm. C : bu itl. RIC, II, p. 253, nr. 139. An : 103- 1 1 1 e.n.
mm. C: bună. RIC, II, p. 253, nr. 1 42. An : 103-111 e.n .
mm. C : bună. RIC. II, p. 254, nr. 147 (b). An �
.

.

.

An· : 103-1 1 1 e.
G : .3,Q1 gr, D: 18
G: 3,1 1 gr, D : 19
G :· 3,38 gr, D: 18
G : -3,35 gr, D : 18
1 03-1 1 1 e. n.
80. Denar. G: 2,85 gr, D: 19 mm C
slabă.
RIC, II, p, 254, nr. 147 (b).
An : 103-11 1 e. n.
81. :Oenar. G: 3,06 gr, D : 19 mm C: f. bunii. RIC, Il, p. 257. nr. 188. An : 103-111 e.n.
62. Denar. G : 3,35 gr, D : 18 mm C : f. bună. RIC. Il, p. 258, nr. 219. An : 103- 1 1 1 e.n.
63. Denar. G : 2,8 1 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, II. p. 260. nr. 237. An : 1 1 1 e.n.
84. Denar. G: 3,17 gr, D : 20 mm C : bună. RIC, II. p. 261 . nr. 243. An : 1 12-114 e.n.
65. Denar. G: 3,38 gr, D: 19 mm. C : bună. RIC. II, p . 261, nr. 252. An : 1 12-114 e.n.
68. Denl;lr. G : 3,05 gr, D : 20 mm. C
mediocră. RIC, II, p. 263, nr. 272.
An : 1 12-114 e. n.
67. Denar. G : 3,39 .n-. D : 20 mm. C : buni. RIC, II, p . 267. nr. 318. An : 114-117 e.n.
68. Denar. G: 3,14 gr, D : 20 mm. C: buni. RIC, II, p. 267, nr. 331. A ., : 1 14-1 17 e.n.
RIC. Il, p, 267, nr. 331.
69. Denar. G : 3,00 gr. D : 19 mm. c : mediocră.
An : 1 14-1 1 7 e. n.
'70. Denar. G: 3.06 �r. D : '19 mm. C: f. buni. RIC . It. p. 268. nr. 332. An : 1 14-1 17 e.n.
71. Denar. G : 2,63 J(r. D : 20 mm. C
mediocră. RIC. IJ. p. 268, nr. 332.
An : 1 1 4- 1 1 7 e. n.
72. Denar. G : . 3,24 gr, D : , 19 mm. C
mediocri. RIC, II. p. 268, nr. 334�An : 1 1 4-11'7 e. n.
73. Denar. G : 3.03 J(r. D : 19 mm C: bunA. RIC . II, n. 268, nr. 334. A" . 1 14-11'7 e n.
74. Denar. G: 2,83 gr, D : 21 mm C : mediocrA. RIC, II,
p,
268,
nr. 337.
An
1 , 4-1 1 7 P n.
'75. Denar. G : 3.�0 J(r. D : 20 mm. r. : bunA. :R.TC, It, p. 2ftq, nr. ��- An : 1 1 4- 1 1 '7 e. n.
76. DPnar. .G: a 011 e:r. n: IA mm. �: bunA. :R.TC, n, n ?69, nr. 385. An : 114-117 e.n.
mediocrA'. RIC, II. p, 289, nr. 385'.
11. Denar. G: 3,23 gr. D : 18 mm . C
An : 114-1 17 e. n.

56. I)enar.
57. t;�riar.
,,
58; J;)enar.
. !99
, . ' Denar.

.

.

.

.

.

.

·
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1

HADRIANUS
C : bună. RIC, II, p. 340. nr.
C : mediocră. RIC, II, p.

78. Denar. G :
79. Denar. G:
An
80. Denar. G;
81. Denar. G :

C : slabă. RIC, Il, p. 345, nr. 4 1 . An : 1 18 e. n.
nr. 42.
C
mediocră.
RIC,
II,
p. 345,

82. Denar.

C

mediocră.

RIC,

II.

p.

345,

nr.

44.

C

mediocră.

RIC,

Il,

p.

345,

nr.

45 .

·

83. Denar.
84. Denar.

85. Denar.
86. Denar.
87. ·nenar.

88. · nenar.
89. Denar.
90. l>enar.

91. Denar.
92. Deriar.
93.' Deriar.

94. Denar.
95. Denar.
96. Denar.
·
97. nenar.

98. Denar.

99. Denar.

100.
101.
102.
103.
104.

Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.

105. Denar.
106. Denar.
1 07. Denar.
108. Denar.

3,26 gr. D : 19 mm.
3,24 gr. D: 18 mm.
: 1 18 e. n.
3,00 gr. D: 19 mm.
3,20 gr. D : 19 mm.
An : 1 18 e. n.
G: 3,35 gr. D : 18 mm.
An : 1 18 e. n.
G: 3,60 gr. D : 19 mm.
An : 1 18 e. n.
G : 3,14 gr. D : 19 mm.
G : 2,99 gr. D : 18 mm.
G : 2,71 gr. D : 1 9 mm.
G : 3,56 gr. D : 19 mm.
G : 3,22 gr. D : 19 mm.
G : 2,64 gr. D : 19 mm.
An : 11�122 e. n.
G: 3,24 gr, D : 21 mm.
G : 3,48 gr, D : 18 mm.
G : 3,00 ar. D : 18 mm.
G: 3,39 gr, D : 19 mm.
G: 3,16 gr, D : 19 mm
G : 3,08 gr. D : 19 mm
G; 3,1 4 gr, D : 20 mm.
G : 2,66 gr. D; 19 mm.
G : 3,10 gr, D : 18 mm
G: 2,88 gr, D : 21 mm
An : 125--128 e. n.
G: 3,30 gr. D : 18 mm.
G : 3,05 gr. D : 19 mm.
G : 2,77 Il'. D: 19 mm
G : 3,32 gr. D : 19 mm.
G : 3,26 gr. D : 18 mm.
An : 134-138 e. n.
G : 3,13 gr. D : 18 mm.
An : 134-1 38 e. n.
G: 2,98 gr. D : 17 mm.
An : 134-138 e. n.
G: 3,39 gr, D : 18 mm.
An : 134-138 e. n.
G: 3,61 gr, D : 18 mm.
.

.

.

.

.

12. An : 117 e. n.
345. nr. 39 (a) .

C:
C:
C:
C:
C:
C

bună. RIC, II,
bună. RIC. II.
bună. RIC, Il,
bună. RIC, Il,
bunA. RIC, Il,
m ediocră.

349, nr .69. An : 1 1 9-122
p. 349, nr. 71 . An : 1 19-122
p. 350. nr. 8'). An : 119-122
p. 351 . nr. 94. An : 119-122
p, 351, nr. 95. An : 1 1 9- 122
RIC.
Il. P. 354, nr.

C:
C:
C:
C:
C:
C:
C:
C:
C:
C

bună.
bună.
bună.
bună.
bună.

RIC, Il,
RIC, Il,
RIC, II .
RIC. Il,
RIC, Il,
bună. RIC, Il,
bună. RIC, Il,
bună. RIC, Il,
bună. RIC. II.
mediocri.

p. 355, nr.
p. 356, nr.
p, 359. nr.
p, 359, nr.

p.

p.
p.
p,
o.
p.

359, nr.
360, nr.
380, nr.

360. nr.

361 . rir.

RIC.

II,

e.n.
e.n.
e.n.
e.n.

e.n.
1 1 5.

1 19. An : 119-122 e.n.
1 33. An : 1 19-122 e.n
160. An : 125-128 e.n.
161. An : 1 25-128 e.n.
164. An : 125- 1 28 e.n.
169. An : 125:.. 1 28 e.n.
173. An : 125- 128 e.n.
176. An : 125-128 e.n.
181. An: 125-128 e.n.
p. 362,
nr. 202.

C : bună. RIC. II. p, 367, nr. 234. An : 134- 138 e.n.
C : buni. RIC, II, p, 368,
C: bună. RIC. II, p. 370,
C : buni'. RIC, II, p 37 1 ,
C
mediocri. RIC.

nr.
nr.
nr.
II,

C

mediocră.

RIC.

Il,

p.

371 ,

274.

C

mediocră.

RIC,

Il ,

p.

nr.

372,

nr.

282.

C

mediocră.

RIC,

II.

373,

nr.

286.

C : buni . RIC. Il, p, 374,

nr.

243. An : 134-138 e.n.
257. An : 134-138 e.n.
260. A n : 134-138 e.n.
p. 37 1 ,
nr. 286.
·

299. An : 1 34- 1 38 e.n.

T. AELIUS CAESAR

109. Denar. G : 3,21 gr. D : 18 mm C : bună. RIC, II, p. 392, nr. 430. An : 137 e.n.
.

SABINA HADRIANI

1 10. Denar. G : 3,49 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, Il, p. 387, nr. 398. An: 138-139 e.n.
1 1 1. Denar. G! 3,47 gr, D : 19 mm. C : bună. RIC. II, p. 387, nr. 399 (a) . An : 138-139 e.n.
ANTONINUS PlUS

1 12. Denar. G : 3,56 gr. D : 20 mm C : mediocri. RIC, II, p. 394, nr. 447 (al. An :
Caesar 25 februarie-iulie 138 e. n.
1 13. Denar. G: 3,08 gr, D : 18 mm C : bunA. RIC, III. p. 27, nr. 1 1 (a). An : 138 e.n.
.

(spre sfirşlt).

·

.
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1 14. Denar. G: 3,11 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, III, p. 28, nr. 23. An : 139 e. n.
1 15. Denar. G : 3,23 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, III, p. 33, nr. 62 (a, b). An :
An : 140-143 e. n.
1 16. Denar. G : 3,35 gr. D : 20 mm. C : bună. RIC, III, p. 33. nr. 63 (b). An
140-143 a. n.
1 17. Denar. G: 3,28 gr. D: 20 mm C : bună. RIC, III, p, 38, nr. 105 (b). An :
140-143 e. n.
1 18. Denar. G: 2,90 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, I II, p, 42, nr. 130. An : 145-161 e.n.
1 19. Denar. G : 2,96 gr, D : 19 mm. C : bună. RIC, I II , p. 46, nr. 167. An : 147-148 e.n.
120. Denar. G : 3,31 gr. D : 18 mm C : f. bună. RIC, III, p. 47, nr. 175. An : 148-149 e.n.
121. Deriar. G : 3,011 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC. IU. ,JJ. 48, nr. 179. "'-n : 148-149 e.n.
1 22. Denar. G : 3,01 gr. n : 18 mm. C : f. bună. RIC. Ut p. 48; nr. 179. An;� '148-149 e. n.
123. Denar. G : 3,31 gr. D : 19 mm C : bună. RIC. II I, p. 48, nr. 11:11 . An :' 148-149 e.n.
1 24. Denar. G : 3,14 gr. D : 19 mm C : bună. RIC. III, p. 48, nr. 181. An : 148:�149 e.n.
1 25. Denar. G : 3,40 gr. D : 19 mm C : bună. RIC. III, p. 48, nr. 181. An: 148-149 e.n.
126. Denar. G : 3,21 gr. D : 19 mm C : bună. RIC. III, p. 50, nr. 196. An : 150-151 e.n.
127. Denar. G: 3,08 gr. D : 18 mm. C: bună; RIC, II I . P. 53, nr. 219. An : 152-153 e.n.
128. Denar. G: 3,20 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, III, p, 53, nr. 219. An: 152-153 e.n.
129. Denar. G : 3,48 gr. D : 19 mm C: bună. RIC, I II . p. 53, nr. 219. An : 1 52-153 e.n.
1 30. Denar. G: 3,64 gr. D : 18 mm C : bună. RIC, III . p. 53, nr. 221. An : 152- 1 53 e.n.
131. Denar. G: 3,1 3 gr. D : 19 mm C : f. bună. RIC, III, p. 53, nr. 221. An : 152-153 e.n.
132. Denar. G : 2,91 gr. D : 19 mm C : bună. RIC, III, p, 53, nr. 222. An : 152-153 e.n.
1 33. Denar. G : 3,06 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, III, p. 54, nr. 229 (a). An :
153-154 e. n.
1 34. Denar. G: 3,20 gr. D : 18 rnm C : bună. RIC, III, p. 54, 229 (a). An : 153-154 e.n.
135. -Denar. G: 3,28 gr. D : 18 rnm C
medioct:ă'. RIC, III. p, 55, nr. 235.
An : 153-154 e. n.
136. Denar. G: 2,78 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, III. p. 55, nr. 238. An : 154-155 e.n.
137. Denar. G: 3,21 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, III, p, 56. nr. 250. An : 155-156 e.n.
138. Denar. G: 3,23 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC, III, p. 56, nr .252 An : 155-156 e.n.
139. Denar. G : 3,27 gr, D : 18 mm. C : bună. RIC. III, p. 56, nr. 252. An : 155-156 e.n.
140. Denar. G : 2,89 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC. III, p. 56, nr. 254. An : 155-156 e.n.
1 41. Denar. G: 3, 19 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, I II . p. 57, nr. 259. An: 156- 157 e.n.
142. Denar. G: 3,28 gr. D : 1 7 mm. C : bună. RIC, III. p. 57, nr. 260. An : 156-157 e.n.
143. Denar. G : 2.87 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC,. I II , p, 57, nr. 264. An : 156- 157 e.n.
144. Denar. G : 3,21 gr. D : 19 mm. C
bunA. RIC, III, p. 58, nr. 272 (a).
An : 157-158 e. n.
mediocră. RIC, II I, p. 59. nr. 274.
145. Denar. G 3,57 gr. D : 17 mm. C
An : 157-158 e. n.
bună. RIC, II I, p. 60, nr. 286 (a).
1 46. Denar. G: 3,19 gr. D : 16 mm. C
An : 158-159 e. n.
147. Denar. G: 3,31 gr. D: 17 mm. C
bună. RIC, III. p. 60, nr. 290 (a).
An : 158-159 e. n.
1 48. Denar. G : 3,31 gr. D: 18 mm. C
bună. RIC, III, p, 61, nr. 293 (a).
An : 158-159 e. n.
1 49. Denar. G: 3,06 gr. D: 18 mm. C
bună. RIC, II I, p. 62, nr. 294 (a).
An : 158-159 e. n.
1 50. Denar. G : 3,41 gr. D: 1 8 mm. C: f. bună. RIC, III, p. 62, nr. 298. An : 159-160 e.n.
151. Denar. G : 2,91 gr. D : 19. mm. C : f. bună. RIC. I II, p. 63, nr. 305. An : 159-160 e.n.
1 52. Denar. G: 3,29 gr. D : 18 rnm. C : f. bună. RIC, II I, p. 64, nr. 313 (d).
An : 1 60-161 e. n.
153. Denar. G: 3,24 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, III. p. 64, nr. 314. An : 160-161 e.n.
.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

.

.

FAUSTINA SENIOR
1 54.
155.
156.
1 57.

Denar.
Denar.
Denar.
Denar.

G 3,34 gr.
G 3,45 gr.
G 2,74 gr.
G 2,90 gr.

D 16
D 18
D 19
D 18

mm.
mm.
mm.
mm.

C
C
C
C

bună.
bună.
b·mă.
bună.

RIC, III, p. 69, nr. 345. An : 141-161 e.n.
RTC, JIT, p. 6A, n r. 34S. An : 1 4 1 - ! nl e.n .

RIC, IJI. p. 70, nr. 348. An : 141 -161 e.n.
RIC, III, p. 70, nr. 351 . An : 14 1-161 e.n.
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158. Denar. G: 3,22 gr. D : 19 mm.
159. Denar. G : 3,36 gr. D : 18 mm.
160. Denar. G : 3,24 gr. D : 18 mm.
161. Denar. G: 3,12 gr, D : 18 mm.
162. Denar. G : 3,44 gr. D : 19 mm.
163. Denar. G : 3,18 gr. D : 19 mm.
1 64. Denar. G: 3,18 gr. D : 18 mm.
165. Denar. G: 3,40 gr. D : 19 mm.
166. Denar. G : 2,97 gr. D : 19 mm.
An : 141-161 e. n.
167. Denar. G : 3,04 gr. D : Hi mm.
168. Denar. G: 3,42 gr. D : 19 mm.
169. Denar. G: 3,41 gr. D : 18 mm.
170. Denar. G : 3,01 gr. D : 18 mm.
1 7 1 . Denar. G : 3,34 gr. D : 18 mm.
172. Denar. G: 3,20 gr. D : 18 mm.
173. Denar. G : 3,23 gr. D : 1 7 mm.
An : 141-161 e. n.
174. Denar. G: 2,76 gr, D. 19 mm.
An
141-161 e. n.
175. Denar. G: 2,92 gr. D : 18 mm.
An
14 1-161 e. n.
176. Denar. G: 3,36 gr. D: 19 mm.
An : 141-161 e. n.
177. Denar. G : 3,21 gr. D : 19 mm.
An : 141-161 e. n.
178. Denar. G: 3,2 1 gr. D : 18 mm.
An
141-161 e. n.
179. Denar. G: 3,20 gr. D : 18 mm.
An : 141-161 e. n.

C:
C:
C:
C:
C:
C:
C:
C:
C

bună. RIC, III, p. 70, nr. 351. An : 141-161 e.n.
bună. RIC, III, p. 70, nr. 351 . An : 141-161 e.n.
bună.. RIC, III. p. 70, nr. 356. An : 1 4 1-161 e.n.
bună. RIC, III. p. 7 1 , nr. 358. An: 1 4 1 - 1 6 1 e.n.
bună. RIC,, III. p. 71 , nr. 358. An: 141-161 e.n.
bună. RIC, III, p. 71. nr. 361. An : 141-161 e.n.
bună. RIC, II I p. 71. nr. 362. An : 1 4 1-161 e.n.
bună. RIC, III, p. 71. nr. 362. An : 141-161 e.n.
bună. RIC,
II I , p. 71, nr. 361
(a) .

C:
C:
C:
C:
C:
C:
C

bună. RIC, III. p. 71. n r. 362. An : 141-161 e.n.
bună. RIC, III, p. 7 1 , nr. 366. An : 1 4 1 - 1 6 1 e.n.
bună. RIC. III, p. 72, nr. 374. An: 141-161 e.n.
bună. RIC. III, p. 72, nr. 374. An : 141-161 e.n.
bună. RIC. III, p. 72, nr. 378. An : 141-161 e.n.
bună. RIC,. III, p. 72. nr. 379. An: 141-161 e.n.
bună. RIC,
III, p. 72, nr. 382 (a).

19 mm .
e. n.
1 8 mm .
?) X e.
17 mm.
?) X e.
2,86 gr. D : 1 9 mm.
: 147-148 e. n.
3,48 gr, D : 1 8 mm.
2,93 gr. D : 18 mm.
2,75 gr. D : 1 8 mm.
3,49 gr. D : 17 mm.
: 157-158 e. n.
3,01 gr. D : 1 7 mm.
: 157"- 158 e. n.
2,83 gr. D :
140-144
3,31 gr. D :
145--- (147
3,42 gr. D :
: 145--- ( 147

.

c

bună.

RIC.

II I ,

p.

72,

nr.

382

(a).

c

bună.

RI C

III,

p.

72,

nr .

382

(a).

c

bună.

RIC,

III,

p.

73,

nr.

384

(b).

c

bună.

RIC,

III,

74,

nr.

394

(a).

c

P.

bună.

RIC,

III,

74,

nr.

394

(8) .

c

bună.

RIC,

III,

74,

nr. 395

c

bună.

RIC.

III.

p.

79,

nr.

424

(a).

bună.

RIC,

III.

p.

80.

nr.

429

(a).

80,

nr.

429

(a) .

81 .

nr.

MARCUS AURELIUS
180. Denar. G :
An
1 8 1 . Denar. G :
An
182. Denar. G :
An
183. Denar. G :
An
184. Denar. G :
185. Denar.' G :
186. Denar. G :
1 87. Denar. G :
An
1 88. Denar. G :
An

1 75

IMpERIALE ROMANE

.

:c
n.
c
In.
c

f.

RIC

bună.
bună.

,

RIC,

III,
III,

p.

P.

p.
p.

438

c bună. RIC, III, p. 86, nr. 461 . An : 153-154
c bună. RIC, III, p. 88, nr. 473. An : 156-157
c bună. RIC III, p, 88, nr. 473. An: 1 56-1 57
c
bună. RIC, III, p. 89, nr. 475
c

bună.

RIC,

III,

p.

89,

nr.

475

(c).

(a).
e.n.
e.n.
e.n.
(a) .
(a).

DIVUS ANTONINUS (EMISE SUB MARCUS AURELIUS)
189.
190.
191.
192.

Denar.
Denar.
Denar.
Denar.

G:
G:
G:
G:

3,40
3,31
3,34
3,25

gr. D : 18
gr. D : 17
gr. D : 1 9
gr, D : 18

mm.
mm.
mm.
mm.

C:
C:
C:
C:

bună.
bună.
bună.
bună.

RIC.
RIC.
RIC.
RIC,

III,
III,
III,
III,

p, 247, nr. 429. An : 161 e. n.
p. 247. nr. 431. An: 161 e. n.
p. 247, nr. 436. An : 161 e. n.

p, 247, nr. 441. An : 161 e. n.
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193 . Denar. G : 3,16 gr. D : 19 mm. C : f. bună. RIC, III, p, 2 1 6 nr. 37. An: decembrie
161-decembrie 162 e. n.
194. Denar. G: 3,15 gr. D : 18 mm C : bună. RIC, III, p. 217, nr. 50. An : decembrie
161-decembrie 162 e. n.
195. Denar. G : 3,55 gr. D : 19 mm C : bună. RIC, II I, p, 2 17, nr. 50. An : decembrie
161-decembrie 162 e. n.
196. Denar. G: 3,18 gr. D : 18 mm C : bună. RIC, II I p, 2 17 nr. 50. An : decembrie
161-decembrie 162 e. n.
197. Denar. G: 3,00 gr. D : 17 mm . C : f. bună. RIC, III, p. 218, nr. ffl. An : decembrie
162-decembrie 163 e. n.
198. Denar. G : 3,31 gr. D : 17 mm . C : f. bună. RIC, III p. 219. nr. 81. An : decembrie
163-decembrie 164 e. n.
199. Denar. G : 3,33 gr, D : 18 mm C : bună. RIC, III. p, 221, nr. 112. An : decembrie
163-decembrie 164 e. n.
200. Denar. G : 3,33 gr, D : 18 mm C : bună. RIC, III, p. 222, nr. 124. An : decembrie
164-august 165 e. n.
201. Denar. G: 3,37 gr, D : 18 mm. C : f. bună. RIC, III, p. 223, nr. 125. An : decem.
brie 164-august 165 e. n
202, Denar. G: 2,83 gr, D : 19 mm C : bună:. RIC, III, p. 224, nr. 138. An : august
decembrie 165 e. n.
203. Denar. G: 3,18 gr, D : 20 nun. C: bună. RIC, III, p._ 226, nr. 163. An : vară
decembrie 166 e. n.
204. Denar. G : 3,52 gr. D : 19 nun. C : bună. RIC, I II, p. 228. nr. 191. An : februarie
decembrie 168 e . n.
205. Denar. G : 3,20 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC. III , p. 229, nr. 209. An : decembrie
168---e
-d cembrie 1 69 e. n.
206. Denar. G : 3,24 gr .D : 18 mm. C : bună. RIC. III, p. 232, nr. 248. An : decembrie
170---decembrie 171 e. n.
207. Denar. G: 3,28 gr. D : 19 nun . C : bună. RIC. III , p. 233, nr. 260 (a). An: de
'
cembrie 171-decembrie 172 e. n.
208. Denar. G: 3,52 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, II I, p. 234, nr. 274. An : decembrie
1 72-decembri e 1 73 e. n.
209. Denar. G: 3,37 gr, D : 19 mm. C : bună. RIC, I II , p. 238. nr. 330. An : toamnă
decemhtie J 75
n.
210. Denar. G: 2,52 gr. D : 19 mm. C : f. bună. RIC, III, p. 241 . nr. 367. An : decem
hrie 1 76-toamnă 177 e .n.
211. Denar. G : 2,92 gr, D : 20 mm. C : bună. RIC, III, p, 242. nr. 373 . A n : decembrie
176-toamnă 177 e. n.
,

.

.

.

,

,

,

.

.

.

<>.

LUCIUS VERUS
212 . Denar. G : 3,09 gr. D :
decembrie 1R5
213. Denar. G : 3,23 gr. D :
brie 165-vară
214. Denar. G : 3,29 gr, D :

18 mm.
e. n.
20 mm.
166 e.
19 mm.

decembrie 1 66 e.

n.

C : f. bună. RIC, III. p. 257, nr. 540. An : august

C : f. bună'. RIC, III. P. 258, nr. 555. An : decem

n.

C : f. bună. RIC, III. p. 259, nr. 561 . An: vară

2 1 5. Denar. G : 3,15 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, III, p. 260, nr. 580. An : decembriP
1 67-februarie 1fl8 e. n.
III. p. 261 . nr. 595. An : fe
216. Denar. G: 2.98 �r. D : 20 mm. C : bună. RIC.
bruarie-decE'mbrie 168 e. n.
217. Denar. G : 3.72 gr. D : 19 m m . C : bună. RIC, III, p. 26 1 , nr. 595. An : febru arie
decembriE' 1 68 E'. n.


FAUSTINA JUNIOR

2 1 8 . DPnar. G : ::1.ns �r. D : 19 mm. C : huni. RTC. TIT. n. 268, nr 68q. A n : 1 A1 -1 Rfl P-.n.
219. Denar. G: 3,5 1 gr. D : 19 mm. C : f. bună. RIC. III, p. 269, nr. 677. An : 161-180 e.n.
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3,27 gr. D: 20 mm C : f.. bună. RIC. III, p. 269, nr. 677. An : 161-180 e.n.
3,06 gr. D : 18 mm C : bună. RIC. III, p. 269, nr. ff17. An: 161-180 e.n.
::1,00 gr, D : 19 mm. C : bună. RIC. III, p. 269. nr. 686. An : 161-180 e.n.
3,58 gr. D : 19 mm. C : bună. RIC, II I, p. 269, nr. 688. An : 161-180 e.n.
G : 3,47 gr. D : 20 mm. C : bună. RIC, III, p. 269, nr. 688. An : 161- 1 80 e.n.
G: 3,47 gr. D: 18 mm C : bună. RIC, III, p. 269, nr. 688. An : 161-180 e.'1.
G: 3,20 gr. D: 18 mm. C: bună. RIC, III, p. 27 1 , nr. 7 1 1 . An: 1 6 1 -180 e.n.
G: 3, 1 8 gr. D : 19 mm . C : bună. RIC , III, p. 271, nr. 715. An :161-180 e.n.
G : 2,98 gr. D : 18 mm. C : f. bună. RIC, III, p. 272, nr. 730. An : 161-180 e.n.
G: 3,04 gr, D: 18 mm C : bună'. RIC , III, p. 93, nr. 495 (b). An : -175 e.n .
229.
230.
G: 3,31 gr. D: 17 mm C : bună. RIC, III, p. 93, nr. 495 (b). An : -175 e.n.
G: 2,54 gr. D : 18 mm C : bună. RIC, III. p. 93, nr. 497. An : -175 e.n.
231.
G: 2,42 gr. D : 17 mm C : buni. RIC, III, p. 93, nr. 497. An : -175 e.n.
232,
G: 2,96 gr. D : 19 mm C : bună. RIC, III , p. 93. nr. 502 (a). An : - 175
233.
e. n. Emisă sub Antoninus Pius .
234. Denar. G: 3,06 gr. D : 20 mm C : bună. RIC, I II . p. 93, nr. 502 (a). An : - 175
e. n. Emisă sub Antonlnus Pius.
"235. Denar. G: 2,77 gr. D : 18 mm C : bună. RIC, III, p. 93, nr. 502 {b). An : -175
e. n. Emisă sub Antoninus Pius .
. 236. Denar. G : 3,29 gr. D : 1 8 mm C : bună. RIC, III, p. 94, nr. 506 (b). An : -175
e. n. Emisă sub Antoninus Pius .
237. Denar. G : 3,84 gr. D : :10 mm C : f. bună. RIC, III, p. 273, nr. 739. An : 176-180
'238. Denar. G: 3,84 gr. D : 18 mm. C: bunA. RIC, III, p. 273, nr. 744. An : 1 76-180
e. n. Emisă după moartea ei.
239. Denar. G : 3,18 gr. D : 20 mm C : bună. RIC, III, p. 273, nr. 749 .An : 176-180
e. n. Emlsi după moartea el .
220.
221.
222 .
223.
224.
225.
226.
227.
228.

Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.

G:
G:
G:
G:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

COMMODUS
'240. Denar. G : 3,10 gr. D : 18 mm. C : bună. RIC. III, p. 266, nr. 649. An : 178 e. n.
241 . Denar. G : 3,12 gr. D : 1 8 mm. C : bună. RIC. III, p. 266, nr. 649. An : 178 e. n.
242. Denar. G : 3,07 gr. D : 19 mm. C : f. buni. RIC. III, p. 267, nr. 654. An : 1'17-1711 e.n.
LUCILIA

243. Denar. G : 2.78 gr. D: 19
244. Denar. G: 2.86 gr. D : 19

245. Denar. G: 3,04
246. Df'Jlar. G: 2.77
�47. Denar. G: 2.94
248. D�nar. G : 3.1 7
249. Denar. G: 3,10

D:
D:
D:
D:
D:

gr.
gr.
gr.
gr.
gr,

18
19
19
19
20

mm . C : bună. RIC. III, p. 274. nr. 757. An : -183 e.n.
mm . C : bunA. RIC, III, p. 275, nr. 710. An : -183 e.n .

mm.
mm .
mm.
mm.
mm.

C : bună. RIC. III, p, 276, nr. 781. An : -183 e .n.
C: f. bunA. RIC. II I, p. 276, nr. 781. An : -181 e. n.
r.: bunA. RIC. III, p. 276. nr. 785. An : -183 e.n.
r.: f. bună. RTC, ITI. p. 276. nr. 788. An : - 1 83 e.n.
C: f. bună. RIC, III. p. 276. nr. 788. An : -183 e.n.

VARIANTE
DOMITIANUS

250. Denar. G : 3,13 l!:r. D 19 mm. r. : mediocră. Nu este rn RIC: tn Cohen, 1. este
1� nr. 380, aver!';ul , iar la nr. 3R 1 revers·tl. An : 80 e. n. ?
251. Denar. G: 2,03 e:r. D : 19 mm C : bună. RIC. I I . p. 1 70, nr. 140, dar legenda de
pe avers are PM. An : 88-89 e. n. ?
T. AELIUS CAESAR

252. Denar. G : 3,6R f'!r. D: 1 R mm. C : bună. RIC. II. P. 392. nr. 416. Pe revers nu are
legendă CONCORD, ci o are in exergă:. An : 137 e. n. ?

ANTONINUS PlUS
253. Denar. G: 3.�6 gr. 19 mm. C : bună. RI C, III, p. 45, nr. 158 A (b) . dar are pe
avers rapul laureat al tmpăratului. An : 145-181 e. n. ?
·254, Denar. G : 3,03 gr. D : 1 9 mm. C : bunA. RIC. III, P . 45, nr. 158 A (b). La fel.
An : 145- 1 61 e. n. ?
12 -

Ca.rpica
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: 3 ,70 gr. D : 1 8 mm. C : bună, RIC, III, p. 89.
nu are pilastru. An: 157-158 e. n. ?

255. Denar. G

nr.

475 (a), dar pe revers

(ANTONINUS PlUS)

256. AR. (denar) . G : 3,31 gr. D : 19 mm. C : slabii. Imită o monedă, probabil din 160
e. n., deci pare a fi bătută după 160 e. n. (?).
Av.
MON EDA
Impăratul are capul laureat spre dreapta.
Executia buni.
legenda indescifrabilă.
Rv. ,,BARB ARI ZATA . Divinitate feminină, drapată, spre stinga in picioare. In mina
stingă are o lance, mina dreaptă este intinsi. Legenda ilizibilă.
•

.

"

ADDENDA

Prof. M. Zămoşteanu mi-a incredintat pentru studiu urmAtoarele trei monede, pro
V\'nind din primul tezaur de la Birgăoani. Ii multumim din nou. Astfel primut te
zaur are 449 monede.
VESPASIANUS
1. Denar. G : 3,15 gr. D : 18 mm. C : mediocrA.. Probabil după 76 e.n. ?
FAUSTINA SENIOR

2. Denar. G : 2,98 gr. D : 16 mm. C : mediocră. An : 141-161 e.n.

MARCUS AURELIUS

3. Dena r. G : 3,01 gr. D : 19 mm. C : bună'. An : vară-decembrie 168 e.n.

Riauml
Pour completer l'etude "Les nouvelles decouvertes des tresors lmperiaux ro
main A Piatra Neamt" . - "Carplca" . I, 1968, maintenant, nous publlons les annexes
(I et II) ou nous decrivons les monnaies des nos tresors.
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DE LA ARDEOANI
V. CAPITANU

In primăvara anului 1 965 eleva Năstase Elisaveta a descoperit cu to
tul întîmplător pe dealul Bejenie, în punctul "Surini" comuna Ardeoani,
judeţul Bacău un depozit de monede tezaurizat într-o căniţă din ceramică
de culoare cenuşie cu toartă, lucrată la roată tn tehnica La Tene din care
se păstrează doar cîteva •fragmente. Monedele au fost predate de urgenţă
la postul de miliţie din localitate.
La numai citeva zile de la data descoperirii ne-am deplasat la faţa
locului şi am constatat� că monedele fuseseră înaintate Secţiei de mtliţie
din Moineşti. După ce am procedat la preluarea monedelor de la Moineşti,
ne-am deplasat de urgenţă la locul descoperirii împreună cu învălţătoarea
Stratulat Maria care făcuse tot ce-i stătuse în putinţă pentru salvarea te
zaurului.
Ultterior am constatat că nu toate monedele fuseseră predate m.iliţiei
şi că parte din ele şi le însuşiseră diferite persoane care au asistat la pre
darea tezaurului. Aşa se explică faptul că 3 monede au ajuns la învăţă
toarea Prisecaru Maria din localitate, 1 la Liceul "V. Alecsanrdi" din Bacău
printr-o elevă din Ardeoani, 4 ia căminul cultural din localitate şi 1 mo
nedă la Liceul din Moineşti. Din cele 9 monede am reuşit să recuperăm
doar 5. Aşa că vom prezenta catalogul celor 96 monede din care 91 in in
ventarul Muzeului de Istbrie din Bacău, 1 la Liceul "V. Alecsandri" Bacău
;şi 4 în micul muzeu din Ardeoani.
In cele ce urmează prezentăm tezaurul monetar de la Ardeoani în
ordine cronologică şi cu trimiterile la cataloagele de specialitate.
LISTA CRONOLOGICA A MONEDELOR

MARC ANTONIUS
1.

Denar. AR. G : 3,10 g. D : 1 6,8-18 mm. C : mediocră. Efes. Anul : 32-31 i.e.n.

VESPASIANUS
2.
3

Denar. AR. G 3,10 g. D 17,8-19 mm. C bună. BMC. Lagdunum. 379. Anul :
70 e. n.
Acelaşi
Denar. AR. G : 3, 1 0 g. D : 17,5-20 mm. C : bună. BMC. Roma. 1 12. Anul : 73 e.n.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

V. CAPITANU
Acelaşi
Denar. AR. Roma. 135. Anul: 74.
Acelaşi
Denar. AR. G 3,00 g. D : 17,2-18 mm . C : bună. BMC. 136. Anul : 74.
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,10 g. D : 1 7,7-19,1 mm. C : bună. BMC. Roma. 137. Anul : 74.
Acelaşi
Denar. AR. G : 2,90 g. D : 18-19,4 mm. C : bună. BMC. Roma. 137. Anul : 74
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,10 g. D : 1 9--- 1 9,7 mm. C : bună. BMC. Roma. 146. Anul : 74
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,10 g. D : 18,5-19,5 mm. C : bună. BMC. Roma. 146. Anul : 74
Acelaşi
Denar. AR. G : 3, 10 g. D 17,7-18,5 mm. C : bună. BMC. 165. Anul : 75 ?
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,00 g. D : 7,6-- 19 mm. C : bun!l. BMC. 1 65 ? Anul : 75
VFSPASIANUS-DOMITIANUS

12.
13.

Denar. AR G : 2,80 g. D : 18,5-19 mm. C : bună. BMC. 193. Anul : 76
Acelaşi
l)enar. AR. G : 3,00 g. D : 18,�20· mm. C : bună. BMC. 234. Anul 77-78
.

,..

•

V&SPASIANUS
14.

15,

16.
17.

�

.

1

Denar. AR.
revers.
Acelaşi
Denar. AR.
revers.
Acelaşi
Denar. AR.
revers .
Acelaşi
Denar. AR.
revers.

G : 3,20 g. D

17,3-18,2

mm.

.

'

c : mediocri. Nu se

G : 2,70 g. D : 15,9---16,9 mm� C : mediocrA. Nu
G : 3, 10 g. D : 18-- 1 9,6

mm.

se

poate citi . legenda
poaie" citi legenda

C : mediocri. Nu se poate citi legenda

G : 2,8!1 g. D : 1 6,6--17,9 mm. C : mediOcră. Nu se pi)ate citi legenda

TITUS
18.

Denar.

AR.

G: 3,00 g. D : 17,7-17,9

mm

c = bună. BMC. 1 23. Anpl : .80-111

.

TITUS-VFSPASIANUS
19.
20 .

21.
22.

23.

Denar. AR G : 3, 10 g, D : 16,8-18,4 mm C : bună. BMC. Roma. 123. Anul: 80-8r
Acelaşi
Denar. AR. G: 3,10 g, D : 1 8,2-19,6 mm. C: bună. BMC. Roma. 123. Anul: 80-Sl
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,00 f(. D : 17,9--18,2 mm. C : bună. BMC. 1 29. Anul : 80-81
.

.

·

DOMITIANUS

Denar. AR. G : 3,00 g, D : 18,9--- 18,5 mm C : bună. BMC. Roma. 187. Anul: 90.
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,20 g. D : 18,6-- 19,5 mm. C : bună. BMC. Roma. 205. Anul : 92-9S
.

TRAIANUS
24.
25.

Denar. AR. G : 3, 1 0 g. D : 16,9--- 18,1 mm. C: bună. BMC. Roma. 88.
101-102.
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,20 g. D : 17,6-18 mm C : buni. BMC. Roma. 102.
101-102.
.
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26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.
'TI.

38.

39.
40.

41.
42.

43.

44.
45.
48.

47.
48.

49.
50.

51.

52.

Acelaşi
Denar. AR. G : 3,20 g, D : 18-18,7 mm. C : bună. BMC. Roma. 227. Anul : 103- l l L
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,00 g. D : 17,6-18 mm. C : bună. BMC. Roma. 271 . Anul: 106.
Acelaşi
.
Denar. AR. G : 3, 10 g. D : 1 6, 8- i 8,2 mm. C : bună. BMC. Roma. 281. Anul: 106 ..
Acelaşi
Denar. AR. G : 3, 10 g. D : 17,5-19,5 mm. C : bunA. BMC. Roma. 281 ( ? )
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,10 g. D : 1 8,3-- 18,7 mm C : bună. BMC. Roma. 288. Anul : 106�
Acelaşi
Denar. AR. G : 3, 1 0 g. D : 1 7,1-18,4 mm. C : ' bunl. BMC. Roma. 305.
Acelaşi
Denar. AR. G : j,oo g. D : 17,3--- 19,9 mm. C : bunii.. BM::. Roma. 306. Anul : 106.
,Acelaşi
Denar. AR. G : 3 1 � g. D : 17,3--18,6 mm C. bună. BMC. Roma. 319. Anul : 106�
Acelaşi
Denai. AR. G : 3,20 g. D : 18,1-19.6 m·m . r. · bună. BMC. Roma. 328. Anul : 106
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,10 g. D : 17-18,9 mm. C : bunA. BMC. Roma. 328. Anul : 108�.
Acelaşi
·
Denar. AR. G : 3,10 g. D : 17,6-- 1 9 mm. C. bună. BMC. Roma. 276. Anul : 106
Acelaşi
Denar. AR. G : 3, 10 g. D : 16,9---19,5 mm . C : buni. BMC. Roma. 281. Anul : 108
Acelaşi
Denar. AR G : 3,40 . g. D� 16,6-18,8 mm. C : buni. BMC. Roma. 28 1 . Anul: 1QI
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,20 g, D 16,7-19,7 mm. C : bună. BMC. Roma. 415. Anul ::
.

,

.

•.

•.

.

.

112-117

Acelaşi
Denar. AR. G 3.20 g, D : 1 8,9-19,8 mm . f' · bunA. BMC . Roma. 445. Anul : 1 12-ll'T
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,40 g, D : 17. 9--- 1 8,8 mm. C : buni. BMC. Roma. 468. Anul �.

1 12-117.

Acelaşi
Denar. AR. G : 3,00 g, D : 18-19 mm. C : bună. BMC. Roma. 474. Anul: 112- 1 17
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,00 g. D : 17,2-18,6 mm. C : bunA. BMC. Roma. 500. Anul:

112- 1 17.

Acelaşi
Denar. AR. G : 2,80 g. D : 18-20 mm. C : bună. BMC. Roma. 545. Anul: 1 1 2 1 1 7
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,40 g, D : 18,6--19,5 mm . C : bună. BMC. Roma. 545. Anul:
-

1 1 2-1 17.

Acelaşi

Denar. AR. G: 2,80 g, D : 18,3-19 mm. C : buni.

112-117.

BMC.

Roma. 517.

Anul :

Denar. AR. G : 3,40 g. D: 1 7,8-18 mm. C.: bunA. BMC. Roma. 639. Anul :

112-117.

HADRIANUS
Denar. AR. G : 3,40 g. D :
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,40 g, D :
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,00 g. D :
Acelaşi
Denar. AR G : 3,10 g. D :
Acelaşi
Denar. AR. G : 2,70 g. D
.

17,5-18,7 mm. C : buni. BMC. 1 1. Anul: 17
1 8-18,7 mm. C : buni. BMC.· 77. Anul: 1 18
17,2-18,7 mm. C : buni. BMC. 84. Anul : 1 18
1 7,6-- 19,8 mm. C : bună. BMC. 84. Anul : 1 1 8
1 7,8-19,2

mm . C : buni. BMC.
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53.

54.

55.
56.

57.
58.

59.
60.

Acelaşi

Denar. AR. G : 3,20 g. D : 18,4-19,8 mm. C : bună. BMC. 133. Anul : 1 19-138.

Acelaşi
Denar. AR. G 4,30 g. D : 17,6-- 18,8 mm. C bună. BMC. 212. Anul : 119-138
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,30 g, D : 17-19 mm. C : bună. BMC. 257. Anul : 1 19-138
Acelaşi
Dena.r. AR. G : 3,10 g, D
17,9-18,8 mm C bună. BMC. 262. Anul 119-138

Acelaşi

Denar. AR. G : 3,30 g. D : 17,3---18,7 mm. C : bună. BNC. 282. Anul : 1 19-138
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,00 g. D : 17,5--1 8,2 mrn C : bună. BMC. 324. Anul : 119- 138
.

Acelaşi
Denar. AR. G : 3,38 g. D : 17,5-18,3 mm C bună. BMC. · 338. Anul : 125-128
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,40 g. D : 1 7-18,9 mm. C : bună .BMC. 401 ( ?). · Anul : 125-128
'

Acelaşi

mrn
C : bună. BMC. 405 ( ?) Anul : 125-128
Acelaşi
62. Denar. AR. G: 2,90 g, D : 17,6-17,6 mrn C : bună. BMC._.405 (?) Anul : 125-128
Acelaşi
63. D enar. AR. G : 3,20 g. D : 17,3-20 mm. C : bună. BMC. 416. Anul : 125-128
Acelaşi
84. Denar. AR. G : 3,20 g. D : 1 8,1-18,8 mm. C : bună. BMC. Roma. 566. Anul :

81.

Denar. AR. G : 3,00 g. D : 18,3---21

.

.

132- 134.

8:1.
86.

87.

68.

69.

70.

Acelaşi

Denar. AR. G : 3,40 g. D : 16,9-17,2 mm. C bună. BMC. 715. Anul : 134-138
Acelaşi
Denar. AR. G : 2,90 g. D : 1 6,1-1 9,3 mm. C : buni.

Acelaşi

Denar. AR. G : 3,30 g.
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,40
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,90
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,30

D : 17,5-- 18,3 mm. C : bună.
g. D : 16,7-18,5 mm. C : mediocrA.

g. D : 1 6,8-17,6 mm. C : bunA.
g.

D : 1 8,1-19 mm. C : mediocră.

SABINA HADRIANUS
71.

Denar. AR. G : 3,40 g. D :··· 1 6,5-- 1 7,5 mm. C : buni. BMC. 932

72.

Denar. AR. G :
Acelaşi
Denar. AR,_ . G :
Acelaşi
Denar. AR. G :
Acelaşi
Denar. AR. G:

ANTONINUS PlUS

73.
74.
75.
76.
77.

148- 1 49

3,00 g. D : 17,2-17,9

mrn .

C : bună. BMC. 207. Anul : 140-144

3,10 g. D : 17,9-18,9 mm. C : buni. BMC. 537. Anul : 145-161
3, 10 g. D : 17,4-18,5 mm. C : bună. BMC. 619. Anul : 147-148
3,20 g. D : 16,9-18,4 mm. C : bună. BMC. Roma. 635. Anul :

Acelaşi
Denar. AR. G : 3,50 g. D : 16,8- 1 7,9 mm. C : bună. BMC. 847. Anul : 155-156
Denar. AR. G: 3,60 g. D : 17,1-17,7 mm. C : bună. Legenda partial scrisi.
ANTONINUS PlUS : MARCUS AURELIUS CAESAR

78.

Denar. AR. o : 3,40 g. D : 17,9-18,4 mm. C : bună. BMC. Roma. 277. Anul :

140- 144.
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79.
80.

81.

ANTONINUS PlUS

MARCUS AURELIUS

ANTONINUS PlUS

FAUSTINA SENIOR

Denar. AR. G : 3,30 g, D : 1 6,2-17,4 mm. C : bună. BMC. 593. Anul : 145-160.
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,50 g. D : 1 6,5- 18 mm. C : bună. BMC. Roma. 775 .
Denar. AR. G : 3,50 g. D : 1 6,9--- 1 9 mm. C : bună. BMC. 3 1 1 . Anul dupA 141.
FAUSTINA SENIOR

82.
83.
84.

85.
86.

Denar. AR.
Acelaşi
Denar. AR.
Acelaşi
Denar. AR.
Acelaşi
Denar. AR
Acelaşi
Denar. AR.

G : 3,30 g. D : 1 6,5- 1 8,4 mm. C : bună. BMC. 373. Anul după 1 4 1

G : 3,40 g, D : 1 7,5-18,6 mm C : bună. BMC. 408. Anul după 141
.
G : 3,10 g. D : 16,5-17,2 mm. C : bună. BMC. 449. Anul după 141
.

.G : 3,80 g. D : 1&--18,2 mm. C : bunA. BMC. 449. Anul dupA 141

G : 3,40 g. D : 1 6-- 1 8,4 mm. C : bună'. BMC. 449. Anul după 141

MARCUS AURELIUS .

87.

88.

Denar. AR. G : 3,60 g. D : 1 7,6--7 9 mm. C : bună. BMC. 487. Anul : 1 68-169
Acelaşi
Denar. AR. G : 3,20 g. D : 18, 1 - 1 9,6 mm C : bună. BMC. Roma. 669. Anul:
175-176
.

FAUSTINA JUNIOR

89.

90.

Denar. AR. G : 3, 1 0 g. D : 18,2-18,5 mm. C : bună. BMC. Roma. 1099
MARCUS AURELIUS ŞI LUCIUS VERUS ANTONINUS PlUS
Denar. AR. G : 3,30 g. D : 17,9-18.4 mm. C : bună. BMC. Roma. 65. Anul 1 61

(7)

MARCUS AURELIUS COMMODUS

91.

Denar. AR. G : 2,90 g. D : 17,5-1 8,4 mm. C : bună. BMC. 8 1 0. Anul: 179-1 80.
CRISPINA

92.

Denar. AR. G : 2,80 g. D : 1 6,3-- 1 7,6 mm. C : bună. BMC. Roma. 36.

93.

Denar. AR. G : 3,40 g. D
20 1 -2 1 0,

SEPTIMIUS SEVERUS

1 7,3-18,2 mm. C

bună. BMC.

Roma. 362 .Anul :

CARACALLA
94.

D�nar. AR. G : 3,40 g. D : 17,3-18,2 mm. C : bună. BMC. Roma. 296. Anul :
201-206.

PESCENNIUS NIGER
95.

96.

Denar. AR. G : 3,40 g, D : 1 7,5-18 mm . C : bună. Nu e tipul in BMC.
Acelaşi
Denar. AR. G : 2,80 g. D : 1 7,2-17,5 mm. C : bună. Nu e tipul in BMC.
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LE TRESOR DE MONNAIES ROMAINES DE L'EPOQUE IMPERIALE
DECOUVERT A ARDEOANI, DISTRICT DE BACAU
Resume

Au printemps de 1965 on a decouvert fortuitement a Ardeoani-Bacău, un
depot de monnaies romaines imperiales. Les monnaies ont ete deposees dans un
pot en argile grise, travaille au tour pourvu d'une anse en technique La Tene, et
dont on conserve quelques fragments.
Le tresor est compose de 96 monnaies dont 91 se trouvent au musee de Bacău.,
au foyer culturel d'Ardeoani et l'une d'elles au lycee V. Alecsandri de Bacău. Nous
les presentans echalonnees chronologiquement :
Mare
Antonius, 1 exemplaire.
Vespasinus, 14. Domiţianus, 2. Titus, 1. Titus Vespasianus, 3. Domiţianus, 2. Traianus,
24. Hadrianus, 23. Sabina Hadl'ianus, 1. Antoninus Pius, 6. Faustina Senior, 5. Marcus
Aurelius Caesar, 1. Antonius Pius ; Marcus Aurelius 2, Antoninus Pius, Faustina
Senior 1. Marcus Aurelius, 2, Faustina Junior, 1, Marcus Aurelius, Lucius Verus,
Antoninus Pius, 1. Marcus Aurelius Commodus, 1. Crispina, 1. Septimius Severus, 1,
Caracalla, 1. Pescenninus Niger, 2.
EXPLICATION DES FIGURES
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche
Planche

- Deniers romaines imperiales decouverts a Ardeoani,
II. - Deniers romaines imperiales decouverts a Ardeoani,
III. - Deniers romainoes imperiales decouverts a Ardeoani,
IV. - Deniers romainoes imperiales decouverts a Ardeoani,
V. - e iers romainoes imperiales decouverts a Ardeoani,
VI. - D iers romaines imperiales decouverts a Ardeoani,
VII.
eniers romaines imperiales decouverts a Ardeoani,

1.

�
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district de Bacău
district de Bacfw
district de Baclru
district de Bacău
district de Baclru
district de BacAu
district de BacAu

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

DOUA TEZAURE ROMANE DESCOPERITE
IN JUDEŢUL BACAU
MARIA CHITESCU,

�

PAUL 'fARALUNGA

In nota de faţă prezentăm două teza re onetare romane, ambele des
coperite în judeţul Bacău. Primul a ieşit la eală în aprilie 1 963 în satul
Prăjeşti, 1 jud. Bacău. Tezaurul a fostt gă
e către locuitorii Vasilache Gh.
Mihai şi Va�.ilache Gh. Manole, în timp ce erau în grădina din spatele casei
părinteşti, situată la extremitatea sudică a satului Prăjeşti din comuna
Traian. Mcnedele, 1 52 denari romani republicani şi imperiali s-au găsit
într-un vas de ceramică de culoare cenuşie, ale cărui fragmente s-au pier
dut. S-a găsit la o adîncime de 20-30 cm.
Al doilea depozitJ monetar s-a descoperit în satul Buhoci. corn. Buhoci
jud. Bacău , la 1 1 martie 1 966, cu ocazia muncilor agricole, de către locui
torul P. Robu. Este fermat din 27 denari romani imperiali.
Intrucit nu avem toate datele tehnice greutate, diametru - fapt ce
necesită un studiu mai ţndelungatl - in prezenta notă publicăm aceste
două tezaure monetare numai cu trimiteri la cataloagele de specialitate.
·

·

1. Tezaurul din satul Prd;eşti, ;udeţul Bacău

1- 5
6- 8
9---- 1 2
1 3-20

M. ANTONIUS
Denari, Sydenham, Est, 1216. Anul 32-31 i.e.n.
Aa=!laşi
Denari. Sydenham, Est. 1219. Anul 32-3 1 i.e n.
Acelaşi. Sydenham, Est. 1 22 1 . Anul 32-31 i.e.n.
Ace!aşi

Denari. Sydenham. Est. 1 223. Anul 32 3 1
-

Acelaşi

Denar. Sydenham. Est. 1,

22-24

Acel4şi

25-27

AcelQ17i

1225.

Anul 32 3 1

Denari. Sydenham, Est, 1227. Anul 32

28-29

Denari. Sydenham, Est.

30-33

Acelaşi

Acelaşi

1229.

i.e.n.

-

31

-

i.e.n.

i.e.n.

Anul 32-31 l.e.n.

Denari. Sydenham, Est. 1 232 a. Anul

32-31

i.e.n.

Denari. Sydenham, Est, 1 235. Anul 32-31 i.e.n.
1. B. Mitrea, Cronică, In SCIV, 18. 1967, 1, p. 200, n. 63 ei 64 ; M. Chitescu,
Unele cupecte ale relaţitlor dintre Dicomes şi Marcus Antonius In lumina descoperi
rilor numiamatfce. in SCIV, 19, 1968, 4, p. 662-663, nr. 30 ei 31.
13

-

C&rpico
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34---37

Ace laşi

38-42

Ac.!laşi

43-45

Acelaşi

46-- 106
107

Denari. Sydenham, Est, 1 236. Anul 32-31 i.e.n.

Denari. Sydenham, Est, 1243. Anul 32-31 i.e.n.

Denari. Sydenham, Est, 1 244. Anul 32-31 i.e.n.
Emisiuni ale lui Marcus Antonius cu numele legiunilor, dar fiind
şterse nu pot fi citite.
NERO
Denar, RIC, 45. Anul 54-55 ; Cohen 2 119.

108---- 1 09

Acelaşi

1 10

Acelaşi

111
112
1 1 3-118
1 19-121
122

Denari. RIC, 50. Anul 54-55 ; Cohen 2, 258.

Denar. RIC. 60. Anul 63-68 ; Cohen 2, 366.
VITELLIUS
Denar. RIC, 18. Anul 69 ; Cohen 2, 48.

Acelaşi

Denar. RIC, 24. Anul 69.
VESPASIAN
Denar. RIC, 10. Anul 69-71 ; Cohen

2

Acel�i

D.;mar. RIC, 22. Anul 69-71.

Acelaşi

Denar. RIC, 33. Anul 70 72.
-

Acelaşi

Denar. RIC, 39. Anul 70 72.

1 24

Acelaşi

125-127

Acelaşi

128---1 30

Acelaşi

-

Denar. RIC, 43 ? Anul 72-73.

Denar. 50. Anul 72-73.

Denar. RIC. 58. Anul. 73.

131

Acelaşi

132

Acelaşi

133

Acelaşi

Denar. RIC, 66, anul 73.
Denar. RIC. 72. Anul 74.

Denar. RIC, 73. Anul 74.

134-135
136
137
1 38

Acelaşi

Denar. RIC, 90. Anul 75.
Denar. RIC. 103 ? Anul 77 78.

Denar. RIC, 132. Anul 78-79.
TITUS
Denar. RIC, 12. Anul 79.

139

Acelaşi

140

Acelaşi

141

Acelajşi

142
143
144

-

Acelaşi

Denar. RIC, 2 1 b. Anul 80.
Denar. RIC, 24 a. Anul 80.

Denar. RIC, 25 a. Anul 80.
TITUS VESPASIAN
Denar. RIC, 59. Anul &!1-81.
DOMITIAN
Denar. RIC, 1 . Anul 81.

Acelaşi

Denar. RIC, 18. Anul 95.
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146
147
148
149
150
152

2

TRAIAN
Denar. RIC, 52. Anul 101- 1 02.
Ac®şi

Denar. RIC, 347. Anul 1 14- 1 17.
HADRIAN
Denar. RIC, 202. Anul 119-122.
ANTONINUS PlUS
Denar. RIC, 127. Anul 145-161.
ANTONINUS PIUS--FAUSTINA 1
Denar. RIC ? foarte tocită.
M. AURELIUS--FAUSTINA II
Denar. RIC, 728.
II. TezaurUl de la Buhoei, comuna Buhoci, ;udeţul Bacău
NERO
Denar. RIC. 50 .Anul 54-55.
VESPASIAN
Denar. RIC, 34. Anul 70 72 .
-

3

Acelaşi

4

Acelaşi

5

Denar. RIC, 90. Anul 75.

Denar. RIC. 1 1 1 . Anul 77-78.
TRAIAN
Denar. RIC, 1 0. Anul 98-99.

6

Aceiaşi

7

Acelaşi

8

Acelaşi

9

Denar. RIC. 1 1 5. Anul 1 03- 1 1 1 .

Denar. RIC,

Denar. RIC, 251. Anul 1 1 2- 1 14.
Acelaşi

Denar. RIC, 253. Anul 1 12- 1 14.

1 0- 1 1

Acelaşi

12

Acelaşi

13

Denar. RIC, 3 1 8. Anul 1 14-1 17.

Denar. RIC, 356. Anul 1 14- 1 17.
HADRIAN
Denar. RIC, 78 a. Anul 1 19- 122.

14

Acelaşi

1 5- 1 6

Acelaşi

17

Acela!Şi

18

Ace laşi

19
20
21

Denar. RIC, 98. Anul 1 19- 1 22.

Denar. RIC. 161. Anul 125-128.
Denar. RIC, 267. Anul 134- 138.

Denar. RIC, 282. Anul 134-138.
HADRIAN-L. AELIUS CAESAR
Denar. RIC, 436. Anul 137.
ANTONINUS PlUS
Denar. RIC, l l i.Anul 143-144 ?
Ace!aşi

Denar. RIC, 127. Anul 143-161.

22

Acelaşi

23

Acelaşi

24

25

1 72. Anul 103- 1 1 1 .

Denar. RIC, 162. Anul 146-147.

Denar. RIC, 222. Anul 152- 1 53.
ANTONINUS PIUS--FAUSTINA 1
Denar. RIC. 344. Anul dupA 141 .
Ace!Cifi

Denar. RIC. 356. Anul 141.
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26

M.

27

Aceiaşi

AURELIU5-FAUSTINA II
Denar. RIC, 677.

Denar. RIC. 710.

Repartizate cronologic, cele 1 52 monede de la Prăjeşti ne dau urmă
torul tabel
106 exemplare

1 Marcus Antonius - emisi uni pentru legiuni
2 Nero
3 Vitellius
4 Vespasian
5 Titus
6 Domiţian
7 Traian
8 Hadrian
9 Antoninus Pius şi familii&
10 M. Aurelius şi familia

4 exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
exemplare
1 exemplar
2 exemplare
2 exemplare

2
25
5
3
2

Urmăltorul tablou cronologic ne este înfăţişat de tezaurul de la Buhoci:
1 exemplar

1 Nero

2
3
4
5
6
7

3 exemplare
8 exemplare

Vespasian
Traian
Hadrian
Hadrian - L. Aelius Caesar
Antoninus Pius şi familia
Faustina II (M. Aurelius)

6 exemplare
1 exemplar
6 exemplare
2 exemplare

Deci ambele tezaure se încheie în trmpul lui Marcus Aurelius.
Aceste două tezaure se încadrează într-un complex mai larg de desco
periri monetare din Moldova. Deoarece amîndouă se încheie cu denari
emişi în timpul domniei lui M. Aurelius : Faustina II (Prăjeşti, RIC, 278 ;
Buhoci, RIC, 710), ele se adaugă perfect descoperirilor mai vechi de la Ne
gri, Oniceni 2 , Vlădiceni :1 şi Simioneşti " · Recent, două studii " sistematic
prezentate, ne pun la zi cu descoperirile monetare romane imperiale de pe
întreaga Moldovă cit şi cu evenimentele politice care au dus la ascunderea
unui mare număr de depozite monetare în regiunea susmenţionafl'i.
2. Pentru tezaurele de la Oniceni şi Negri a

se

vedea : B. Mitrea, Contribuţii

numismatice la istoria triburi!or daco-getice di'R Moldova în a doua jum4tate a se
colului al II-lea e. n. , in SCIV, VII, 1956, p. 159-177.
3. C. Mătasă şi B. Mitrea,
Cîteva tezaura lşi descoperiri monetaf"e în regiunea
Boc4u, în SCIV, 1, 1957, p. 4�5, nr. 6.

4. Maria Chiţescu şi Minodora Ursache, Tezauru! de denan romani imperiali
descoperit la Simioneşti (judeţul Neamţ), ln SCN, IV, 1968, p. 385-391.
.
5. Ne referim la valorosul studiu semnat de Gh. Poenaru-Bordea, V. Mihăilescu

Birliba şi A. Artimon, Un mic tezaur de denari f"omani fmpertca!i descoperit la Ghin
d4oani (judeţul Neamţ), tn SCIV, 19, 1968, 4, p. 597-61 1 şi la articolul Nof descope
f"iri da tezaure imperiale la Pi4tf"a Neamţ, semnat de Mihlilescu-Bîrliba şi apărut
In Carpica, 1968, p. 209-231.
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Fig. 1.

-

Monede din tezaurul de la Prăjeşti
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Ftg. 2.

-

Moiiede din tezaurul de la Buhoci

DEUX TREsoRS ROMAINS

DECOUVERTS
• , -. of-.

DANS LE DISTRICT DE BACAU

Risumi
L auters presente deux tresors

romains

du; L'un a ete decouvert a Prăjeşti, le

decouverts en Moldavle, district de Ba

11 mars 1963 et est compose de 152 deniers

tomains republicains et imperiale&· depuis Marcus Antonius jusqu'au Marcus Au
rellus
Faustina II.
Le deuxieme tresor on a et� deeouvert en 1968, dans le village de Buhoci, com
mune de Buhoci. Il se compose �- 27 deRiers romains-imperiales, depuis Neron
jusqu'a Mare Aurele
Faustina ' II.
-

-

EXPLICATIONS DES FIGURES

PLANCHE 1 1 . Deniers romaines imperiales deco'.lverts a Prăjeşti, district Baclu2. Deniers romaines imperiales decouverts ă. Buhoci, district BacAu.
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CONTRffiUŢII LA PROBLEMA RITULUI
DE INl\IORMINTARE LA CARPO-DACI
V. UllSACIU

Descoperirile din ultimii ani au adus importante date privind necro
polele daco-carpice din Moldova şi au dat posibilitatea formulării unor
concluzii mai ample, atît in ceea ce priveşte ritul de inmormintare cit şi
in unele probleme de cronologie şi datare.
Din � unct de vedere al ritului de inmormintare, principalele necro
pole carptce cercetate p·înă în prezent se impar t in două grupe : a) necro 
pole în care se practica numai incineraţia - Bărboasa t , Pădureni 2, Iz
voare-Roman 3 şi b) necropole birituale - Poeneş.ti \ Gabăra Moldoveni 6,
Văleni 6, Săbăoani 7, unde pe lingăt incineraţie se practica şi înhumaţia.
Practicarea celor două ritp.J.ri de inmormintare în necropolele carpice
a dus la formularea unor ipoteze contradictorii privind apartenenţa etnică a
mormintelor de inhumaţie. Astfel, unii cercetători consideră mormintele
d e înhumaţie ca aparţinînd populaţiei sarmatice 8, iar alţii, că attt mor
mintele de incineraţie cît şi cele de inhumaţie aparţin aceleaşi populaţii,

r�spectiv daco-carpice 9,

Cea de a doua ipoff'!ză, formulată încă
din necropola de la Poieneşti, de

săpăturilor

de la publicarea rezultatelor
către profesorul Radu Vulpe,

l. C. Buzdugan şi V. Căpita.nu, Necropola daco-carpic4 de la B4rboaaa, In CGr
JHCG, 1968, p. 199-208.
2. S. Morintz şi Gh. Bichlr, S4p4turile de ·la Păudreni, in MGterillle, VI, 1959,
p. 482-493.
3. SApAturi efectuate de V. Ursachi in 1987. Material inedit in colecţiile Muzeului de Istorie din· Roman.
4. R. Vulpe, S4p4turtle de la Poie�ti din 1949, in Materiale, 1, 1953, . p. 215-506.
5. Iulian Antonescu, S4p4turile de la GGb4rG, in Mllterillle, VII, 1961, p, 449-457.
6. 1. Ioniti şi V. Ursachi, Nof. d11te Grheo!ogice priutnd riturila funet'Gre la

-carpo-daci, in SCIV, 19, 1968, 2, p. 21 1-226.
7. Săpături efectuate de V. Ursachi in 1966-1968. Materialul inedit in colectiile
Muzeului de Istorie din Roman.
8. Gh. Bichir, Une!e observaţii cu Privire la necropolele de tip Poieneşti din
Moldova şi rel11ţit!e GCestor necropole cu lumea sarmatic4, in SCIV, XIl, 1961, 2, p. 287
9. R. Vulpe, op. cit., in Materiale, 1, 1953, p. 466 şi urm. ; 1. Antonescu, op, Cit. in
Materiale, VII, 1961, p. 453 ; D. Protase, Considerattons sur les rites fwneraire• dea
daces, tn Dacia N. S. VI 1 982, p. 186 ; idem, Problema conttnultdţft In Dada In Jutnlft4
.arheologiei şt numismaticii, Edit. Acad. Buc., 1968, p. 57-59 ; 1. IoniţA şi V. Ursachl,
.op. cit. In SCIV, 19, 1968, 2, p. 219.
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este acceptată de majoritatea cercetătorilor, fiind confinnată de prezenţa
în principalele necropole carpice a mormintelor de înhumaţie.
Deoarece mormintele de înhumaţie din necropolele carpice sînt a
proape în exclusivitate de copii, nu mai încape nici o îndoială că ele apar
ţin aceleiaşi populaţii care îşi incinera restul morţilor. A admite că aceste
'
morminte ar aparţine unui alt grup etnic, care folosea în exclusivitate
înhumaţia, respectiv sarmaţii, ar însemna să excludem folosirea necropo
lei respective şi pentru inmormintarea maturilor, ceea ce este, dacă nu
imposibil, cel puţin greu de admis. Inventarul necropolelor cercetate con
stituie, de asemenea, un argument deosebit de im�ortant în atribuirea
mormintelor de inhumaţie populaţiei daco-carpice 1
In susţinerea tezei privind folosirea celor două rituri de către populaţia
daco-carpică din secolele II-III e.n., ne vom opri, pe scurt, la două necro
pole birituale din această perioadă : cea de la Gabăra-Moldoveni şi necro
pola I de la Săbăoani, singurele cercetate în întregime din aria culturii
carpice.
Necropola de la Gabăra-Moldoveni a fost cercetată întjre anii 1957-1 959,
descoperindu-se 98 de morminte din care 36 de înhum.aţie. Atît din punct
de vedere al inventarului cît şi al locului pe care îl ocupă în necropolă,
mormintele de înhumaţie sînt contemporane cu cele de incineraţie şi apar
ţin aceleiaşi populaţii. Deosebirile de rit se datoresc, după cum o demon
strează şi rezulta�le cercetărilor antropologice - vîrstei celor inmormîn
taţi aici, în majoritate copii şi nu unui alt grup etnic. Din 33 morminte
cercetate 32 sînt de copii care nu depăşeau vîrsta de 1 1 ani, dîndu-ne po
sibilitatea să admitem folosirea înhumaţiei, aproape în exclusivitatr�. la
copii.
Necropola I de la Săbăoani a fost cercetată în anii 1 966-1967, desco
perindu-se 105 morminte, din care 63 de înhumaţie ce aparţin în exclu
sivitate unor copii. Ca şi la Gabăra-Moldoveni nu există deosebiri de in
ventar între cele două tipuri de morminte. Numărul mai mare al
mormintelor de înhumaţie în comparaţie cu cele de incineraţie poaue fi
pus in legătură cu distrugerea unui mare număr de morminte de incine
raţie care erau mai la suprafaţa solului faţă de cele de înhum.aţie a căror
adîncime variază, în funcţie de eroziunea solului, de ia 0, 10 m. pînă la
0,85 m. In orice caz, mormintele de înhum.aţie, ca şi la Gabăra-Moldoveni,
reprezintă al doilea rit funerar practicat de populaţia daco-carpică.
Atît datarea necropolei, mai timpurie decît cea de la Gabăra-Moldo
veni, cît şi 1ipsa unor influenţe sarmatice în inventr:trul ei, exclude orice
contact direct a acestei populaţii cu triburile sarmatice şi odată cu aceasta
imposibilitatea apartenenţei mormintelor de înhumaţie sarmaţilor.
Pe baza rezultatelor obţinutle din cercetarea acestor două necropole
cît şi din datele celorlalte necropole a căror cercetare este în curs, putem
admite că populaţia daco-carpică din secolele II-III e.n. practica ambele
rituri de inmormintare iar influenţele sarmatice, fireşti în condiţiile con
tactului cu populaţia băştinaşă, nu au afectat ritul de înmormîntare şi
•

10. I. Ionltl si V. Ursachi, op. cit.• ln SCIV. 19, 1968, 2

p. 222 si urm.
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mc1 partea cea mai sacră a vieţii spirituale a carpo-dacilor, necropola. De
altfel e greu să admitJ�m că sarmaţii ar fi acceptat folosirea în comun a
necropolelor, chiar în condiţiile unei conveţuiri mai îndelungate cu
populaţia locală. Prezenţa mormintelor de inhumaţie in necropolele car
pice timpurii, und� nu se constată o influenţă sarmatică, arată că această
populaţie practica inhumaţia înainte de contactul cu sarmaţii.
CONTRIBUTIONS CONCERNANT LE RIT DE L'ENTERREMENT
AUX CARPO-DACES
R e sume

Le principales decouvertes a l'egard aux necropoles carpiques du 11-en-111-em
siecle n.e. on met en discution la question concernant l'enterrement des carpo
daces.
Les rezultats obtenus dans les deux necropoles recherche entierment. celles de
Gabăra-Moldoveni et Săbăoani-Roman. ainsi que les donnes obtenus d'autres necro
poles qui sont en train d'etre cherche. l'auteur exprime l'opinion que la population
daco-carpiques pratique en meme temps le rit d'enllerrement et d'inhumation.
L'inhumatoin etait pratique en exclusivite pour les enfants. Donc est exclus la
presecce dans les necropoles carpiques des tombeaux d'inhumation qui appartien
dont aux populations carpiques.
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STUDIUl.. SCHELETELOR DIN MORMINTELE
DE INHUMARE DIN NECROPOLA
DE LA GABARA
OLGA NECRASOV şi D. BOTEZAnT

Săpăturile executate in anii 1957-1958, sub conducerea tovarăşilor
Vl. Dumitrescu, 1. Antonescu şi V. Ursache, in necropola de la Gabăra
Moldoveni (corn. Porceşti - judeţul Neamţ) au pus in evidenţă mormin
te de incineraţie precum şi morminte de înhumaţie. După obiectele găsite,
autorii săpăturii atribuie ambele catjegorii de morminte aceleaşi populaţii,
datîndu-le din secolul III e.n.
Osemintele provenite din mormintele de inhumaţie fac obiectul stu
diului de faţă.
1. Mate�rialul şi metoda de lucru

Materialul este reprezentat prin resturile a 33 de schelete provenind din
mormintele numerof)!lte de ta 200 la 235, lipsind numerele 217 şi 225. Cea
mai mare parte din ele se află într-o stare de fragmentare extremă, din cauza
condiţiilor de păstrare in sol, precum şi din cauza virstei fragede a indi
vizilor cărora au aparţinut.
In urma operaţiilor de restaurare au putut fi recuperate 10 neurocra
nii, dintre care numai 3 au masivul -facial prezent. Restul materialului,
rămas fragmentar,. a putut face totuşi obiectul unei cercetări morfolo
gice.
Cercetările biometrice şi morfologice au fost făcute după tehnica de
lucru obişnuit întrebuinţată in antropologie (R. Martin).
1. Consideraţii asupra vîrstei indivizilor înhumaţi

Determinarea vîrstei scheletelor, a fost realizată pe baza studiului
dentti.ţiei a resturilor de oase lungi şi de cranii:
S-a putut constata că . din cele 33 schelete avute la dispoziţie, unul
singur aparţine unui individ matur de sex masculin (207)� celelalte 32
aparţinin.d unor copii.
Determinar�a mai precisă a virstei acestora din urmă, făcută pe. baza , .
unei analize minuţioase a dentiţiei, inclusiv a mugurilor dentari, ne-a perhttp://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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mis să precizăm următoarea frecvenţă pe vîrste a scheletelor de copii
(tabelul I).
VIrita acheZetelor de copii dtn necropole de 14

Categoria

Infans I

..
..

Inla.ns II

Gabclf'CI

Ani
interminabil
1-2
2
2-3
3
4
4--5
5--8
6

7
7--8
8
9
9-10
10-11

Nr.

Tabelul l

de

indivizi
2
3
1
4
1
2
1
3
5
3
3
3
2

După cum rezul4i din tabelul I, scheletele de copii nu depăşesc vir
sta de I l ani, integrindu-se toate în categoriile de vîrstă "infas I"· şi
"infans II" . Trebuie deci subliniată nu numai absenţa de schelete aparţi
nînd adolescenţilor (juvenis), dar chiar şi a scheletelor de copii din cate
goria "infans II" de virstă mai apropiată de adolescenţă (peste 11 ani).
Faptul că din 33 schelete din mormintele d� inhumaţie, 32 aparţin
unor copii sub vîrsta adolescenţei şi numai unul aparţine unui adult, pune
problema cauzelor posibile acestei situaţii, in adevă�r neobişnuite. Dacă.
aşa cum stabilesc autorii săpăturii, nu există nici o diferenţă de inventar
intre mormintele de inhumaţie şi cele de incineraţie, unele şi altele apar
ţinînd aceluiaşi grup etnic, atunci se pune 'in mod firesc problema exis
tenţei unui ritual dublu. Trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva inhuma
ţia era practicată în special pentru cadavrele de copii sub vîrsta adoles
cenţei, fie pentru mot)ive de ordin economic, fie pentru motive de ordin
mistic. Totuşi, nu se poate conchide nimic sigur în această privinţă, deoa
rece nu ştim cu siguranţă ce anume conţineau mormintele de inhumaţie
217 şi 225, care nu ne-au parveni t (din planul de săpături ar rezulta însă că.
ele conţin tot schelete de copii), precum şi ce conţineau urnele de incine
raţie. Pe de altă, parte, nu ar fi exclus ca scheletele aflate in morminte
de inhumaţie să fi aparţinînd unor copii, rezultjaţi din căsătorii mixte al
căror pArlnţi ar fi făcut parte din două grupuri etnice cu rituri de inmor
mintare diferite, inhumaţie la unul şi incineraţie ia altul. Oricum ar fi,
credem că problema piJ.să in legătură cu aceste schelete este destul de
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interesantă pentru ca să se încerce studiul resturilor de oseminte din ur
nele de incineraţie, destpl de anevoios de altfel din cauza stării de calci
nare şi extremă fragmentare a lor.
III. Scurtă caracterizare antropologică a scheZeteZor de co�i

Din cele 32 de schelete de copii, s-au putut recupera 9 neorocranii,
dintre care 2 prezintă şi masivul facial. Rezultatul cercetărilor antJ-opo
metrice şi morfologice asupra acestui material este inclus în tabelu1 anexă.
In această ordine de idei, trebuie să arătăm din capul locului că pentru o
caracterizare antropologică a populaţiei căweia au aparţinut! copii ce fac
obiectul studiului de faţă, se poate utiliza numai indicele cefalic, care
variază relativ puţin in decursu1 creşterii, ceilalţi indici şi mai ales dimen
siuni schimbindu-se mult pînă la vîrsta adultă. In tabelul II dăm frecven
ţa categoriilor indicelui cefalic.

Tabelul Il

F1'ecvenţa; categoriilor indicelui. cefalic

în seria copiilor din necropola de ·la Gabăra

Numărul de Indivizi

Categoria
Ultradolicocran X-64,9
Hiperdolicocran 65-69,9
Dolicocran 70-74.9
Mesocran 75-79,9
Brahicran 80- �4.9
Hiperbrahicran 85,0---89,9
Ultrabrah i cran 90-X

4
3

1

Din examinarea acestui tabel reies o serie de date interesante : lipsa
craniilor aparţinînd categoriilor dolicocrane, concentrarea majorităţii cra
niilor in categoriile brahicrană şi hiperbrahicrană, prezenţa unui mezo
cran şi a unui ultrabrahicran. Această repartiţie pe categorii ale indicelui
cefalic corespunde unei medii brahicr�e (82, 57). Şi aici trebuie să subli
niem că, din punctul de vedere al caracteristicilor indicelui cranian, mica
serie de copii de la Gabăra se apropie de populaţia actuală din fostul
judeţ Roman (media = 83,81). Trebuie totuşi să amintim că, aşa cum
rezultă din unele cercetări, indicele cefalic scade in decursul ontogenezei
cu 1-1,5 unităţi in medie. Rezultă deci că indicele cefalic al unui individ,
este în stare adultă, cu 1-1,5 unităţi de indice mai mic deci� indicele său
in perioada copilăriei. Aplicind această scădere la media obţinută pentru
mica serie de copii de la Găbara obţinem un indice de 81 ,07, care ar corespunde la indicele cefalic al aceleaşi serii, dacă copiii aT fi ajuns la vir
sta adultă. Remarcăm că, cu toată această scădere, indicele mediu rămîne
tot brahicran, ceea ce este foarte interesant datj fiind epoca cărei aparţin.
In ceea ce priveşte forma occipitatului, majoritatea craniilor o pre
zintă bombată şi numai doi o au mai mult sau mai puţin aplatisată, fără
însă ca aceasta să fie provocată de practica deformării artificiale. De altfel,
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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examinarea atentă a celor nouă neorocranii restaurate, precum şi aceea
a fragmentelor osoase existente aparţinînd craniilor ce nu au putut fi re
cuperate, nu ne-a permis să constatăm existenţa vreunei urme de defor
maţii artificială.
IV. Scurtă caracterizare antropologică a scheletului 207
(individ 'ITUltJur)
Scheletul 207, aparţine unui bărbat matur, de circa 30 ani. Spre deo
sebire de scheletele copiilor de la Gabăra, acest schelet se află într-o stare
de conservare destul de bună.
Neurocraniul, prezinW1 o formă ovoidală în normă verticală şi de "casă",
in norma occipitală. Norma iaterală. a craniului prezintă o •frunte aproape
dreaptă!, o linie a creştetului lungă, slab curbată şi ascendentă, 01 aplati
zare prelambdică ,.meplat" şi un occipital bombat. Calota este lungă (197
mm) şi relativ îngustă (130 mm) ceea ce dă un indice cefalic hiperdoli
cocran (65,99). Inălţimea sa este destui de mare ceea ce dă luind in con
sideraţie diametrele orizontale, indicii bazilobreWnatic longi tudinal (73,60)
şi porobregmatic longitudinal (60,41) ortocrane, dar indicii bazilobr�gmatic
transversal ( 1 1 1,54) şi porobregmatic transversal (91,54) acrocrane. Fruntea
p�ezintă o lărgime foarte mare (eurimetopă accentuată ; 76,90), ca şi occi
pltalul (93,85). Atît relieful frontal cît şi cel oocipital sînt slab dezvoltate.
Nici o urmă de deformare artificială nu se observă pe acest craniu.
Masivul facial este puţin mezognat ( indicele gnatic ; 101,79) şi me
zen (51 ,79), pr�zentînd o înălţime şi o lărgime mijlocii. Dispoziţia mala
relor este uşor frontalizatăJ şi fosele can.ine destul de accentuate. Orbitele
sînt mezoconci (84,00) iar nasul camerin (53,06).
Mandibula este destul de masivă, largă, cu gonioanele uşor răsfrlnte
in afară. Apofiza mentonieră prezintă o formă piramidală tipică.
Talia, calculată după metoda lui Manouvrier şi luîndu-se în conside
raţie lungimea humerusului, a femurului şi a tibiei, ajunge ia 163 cm.
ceea ce constituie o talie masculină submijZocie.
Oasele lungi nu sîn� masive. Femurul este uşor platimer, dar nu pre
zint ă pilastru. Tibia este euricnemă.
Diagnoza tipoZogică : Caracterele acestui schelet ne arată . că sîntem
in prezenţa unui tip protoeuropoid atenuat, prezentind poate şt un foarte
mic amestec de elemente medit�ranoide (în special talia).
CONCLUZII

După indicele său cefalic hiperdolicocran, sche��tul individului mat':'r
se depărtează mai mult de seria scheletelor de copu, al căror neurocramu
a putut fi măsurat, care nu numai că nu prezintă nici un tip �i�erdolico
cran dar nu prezintă nici măcar un dolicocran moderat, ma]ontJ:ltea lor
fiind brahicrani şi hiperbrahicrani (faţă de un singur mezocran). Această
constatare pune problema apartenenţei individului matur (nr. 207) unui alt
grup etnic decît acela căruia au aparţinut co:pi�i· �n ace�tă ordine de idei
.
. mor
trebuie să subliniem că cunoaşterea raportului 1ndtvtdulu1 matur, dm
mîntul 207, faţă de grupa copiilor ar fi deosebit de interesantă, el �ind
singurul individ matur înhumat din toată necropola (faţă d� 33 copu in-
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Fig. 1 a = Craniul 2 1 6
norma occipitală

Fig. 2 a
Craniul 208
norma occipitală

Fig. 3 a
Craniul 2 1 6
norma occipitală

2D7

DE LA GABĂRA

I

1 b

C ra n i u l
vertica ii

216

Fig . 2 b

Craniul
verticală

208

Fig

norma

norma

Fig. 3 b = Craniul
norma verticală
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Fig. 1 a
Crani ul 2 3:1
norma l a terală

Fig.

a = C rani ul 223
norma fa•: i a lă

2

Fig. 2 d
Craniul 22 :1
norma occipitală
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II

Fig. 1 b = Craniul 233
norma vertica' ă

Fig. 1 c � Craniul 23:1
norma occipi tal ă

Fig. 2 b
Cran i u l 22:1
norma l a tPra l i•

Fig. 2 c = Craniul 22:1
norm a vertica ' ă

humaţi). Din nefericire nu putem decît pune atct această p roblemă, dat
fiind că ne lipsesc acum p rea multe element e p entru a o rezolva, diferenţa
între indicii cefalici luatăl singură fiind insuficientă p entru a<;easta. Dacă
s - ar confirma ap artenenţa indi vidului matur unui alt gtU p �tnic, fie p e
bază de date arheologice, fie p e bază de cele antropologi ce, atunci aceasta
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PLANŞA III

Fig.

a
Craniul 207
norma facială

Fig. 1 b
Craniul 207
norma laterală

Fig. 1 c
Craniul 207
norma occipitală

C::-.aniul 207
Fig 1 d
norma verticală

1

=

=

=

=

ar constitui un argument in plus in favoarea întrebuinţării unui ri t de in
mormintare diferit pentru copii, decit pentru indivizii adolescenţi, adulţi
şoi maturi din populaţia căreia i-a aparţinut necropola de la Gabăra. Pre
-cizarea acestei ch�stiuni ar fi foarte importantă cel puţin pentru antro
pologi, pentru că atunci considerarea indicelui cefalic al copiilor înhumaţi
ar permite cunoaşterea măcar parţială a caracterelor antropologice ale unei
populaţii necunoscute din acest punct de vedere, dat fiind ritul de inci
neraţie aplicat indivizilor ceva mai virstnici.
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Dtmmsiun.il'- n.eurocran.tutui fi ale maaivulu• facial

Dimensiuni
1. g - op
2. g - 1
3. g - 1

4. n - ba

8. eu -- eu
9. ft. -- ft.
10. co - co
1 2. ast - ast

17. ba - b
20. po - b

23. circ. oriz.
26. n - b

27. b - 1

200

208

21 5

173
1 54
160

163
155
16 1
81
1 27

162

1 39 ?

,,

216

223
1 39
153
86
137
87
1 17
101
91
1 08

125
88

125
48 8
126

468

1 16

110
28. 1 - c
94
28. (1). 1 - 1
28. (2). 1 - o
106
29. n - b
107
30. b - 1
94
31. 1 _,.. o
8.3
3 1 ( 1) , J - i
32 (2). 1 - o
52. fnălţ. orb.
51. rnk - ek
54. al - al
53. n - ns
60. lung. palat.
62. ol - sta.
63. enm2 - enm2. 61. lărg. max. p.

1 18
120
124
78

453
124
1 34
99
50

102

99

111

1 15
84
48
49

102
72

230

233

235

2�

1 59
154

132

159

1P7

131

1 26

138

1 12'
130

86

111

184
1 89
100

1 12
145

479

458

103
66
37
90

1 19
74
49

104
1 25

122
102
84
18
99
1 09
85
76
18

34
36

Mat�tr

148

141

473
1 15

51

226
1 62
152
158

156

149
131
149

132

Copii

Tabel I (anexă)

465
124
11 9

106

1 10

1 07
1 04

98
99

86
60
36

tS1

1 19
539
130
139
1 1 8.
73
44
1 12
1 24
98
66

43"

45

31
36
26
49
52
52
43
62

20 ?
42

Tabelul II (anexA)

Indtctt n.euTocran.iulut şt masivulut facial

80,35
: 1
: 1
:8
:1
:8
:8
: 10
: 26
84, 13
92,06
: 26
: 27
92,24
84,45
: 28
31 (1 1 :28 ( l ) 88,30
32 (2) :28 (2)
40 : 5
52 : 51
8
17
17
20
20
9
9
29
27
30
31

54 : 55

83 : 62

Matur

Copil

Indici
77,91
76,69
98,43

81 ,48

83,89

70,40
86,44
10 1,69
92, 50
82, 26
92,31

79,84
108.06
85,82
84 85
96.00
96,08

87,82

58,83

66,42
69,23
78,83
63 , 50
74,36
86,09
106,09
89, 34
83,33
90,48
100,0

87,07

82,39

95,45

86,79

65, 99
73,60

1 1 1 ,54
60,41
91,54
86,54
120,18
88,0
8-3,30
90,91
97,30

66,65
77, 48
90,57
8-3,19
90,57
91 ,81

94,44
47,62
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86,29
95,97
87,39

66, 15
106,92
89,21

83,05
90,41

97,73
101,79
84,00
5 3.06
82,69
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STUDIUL SCHELETELOR DIN NECROPOLA DE LA GABARA
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L'ETUDE DE SQUELETTES PROVENANT DES TOMBES D'INHUMATION
DE GABARA
Resume

Les fouilles entreprises a Gabăra, mirent au jour uae necropole datant du Ili-e
siecle, presentant des tombes d'inctneration et des tombes d'inhumation. offrant le
m�me inventaire fun�ralre.
Les squelettes des tombes d'inhumation qui noua sont parvenues (33) appant.en
nent presque tous a des enfants (1 an a 1 1 ans), un seul �tant un squelette d'adulte.
Ce fait pourrait indiquer l'existence de deux rits differents coexistant dans la m�me
populatlon : rit d'inhumation pour les enfants et rit d'incineration pour les adultes.
Etant donne que l'indice cephalique varie relativement peu durant la croissance
et considernnt que les crânes des enfants qui purent @tre mesures, sont tous bra
chicrânes ou hyperbrachycrânes, on peut conclure a la ressemblance de ce caractere
de la population respective avec celui de la population actuelle de la region. Pour
ce qui concerne le squelette de l'adulte, la taille du sujet anquel il a appartenu
ait ete submoyenne, le crâme �tant hyperd\>lichocrAne, (contrairement a ceux des
enfants) . - Du point de vue typologtque. il offre des traits protoeuropoides attenu&
par un certain melange de traita medlterranoides.
EXPLICATIONS DES PLANCHES
Planche I

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1
1
2
2
3
3

a
b
a
b
b
b

-

Crâne 216
Crâne 216
Crâne 208
Crâne 208
Crâne 216
- CrAne 216

=

- norme
norme
- norme
- rtorme
- norma
- norme
-

occipitale
verticale
occipitale
verticale
oqctpitale
verticale

PZanche II

Fig.
Fi&
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1
1
1
2
2
2
2

a
b
c
a
b
c
d

- Crâne 233
- Crâne 233 - Crâne 233 Crâne 223 Crâne 223 - Crâne 223 - Crâne 223 -

norme
norme
norme
norme
norme
norme
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verticale
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1 b
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-
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=

Planche III

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1 b - Crâne 207
=

-
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EXPERTIZA ANTROPOLOGICA ASUPRA
1\IORl\IJNTULUI CARPIC DE LA BARAŢI
( jud. BACAU)
Dr. DARDU NICOLAESCU PLOPŞOit.

Conţinutul urnei este reprezentat de peste 380 ·fragmente de oase in
cinerate şi calcinate, de dimensiuni pînă la 6-8 cm, aparţinînd unui indi
vid de constituţie relativ robustă, judecînd după grosimea oaselor lungi
şi reliefurile de inserţie musculară bine dezvoltate.
Grupa de vîrstă este adult-matur după structura celor două capete
femurale prezente, pe care nu se mai vede deloc desenul liniei de creş
tere. De asemenea şi gradul de complicare ş.i de sinostozare a porţiUIIl.Îlor
suturale ale fragmentelor craniene prezente, pledează în favoarea aceleaşi
grupe de virstA.
In privinţa sexului, constituţia relativ robustă, inserţiile musculare
bine dezvoltate şi superstructurile osoase craniene pe care le-am putut
examina la fragmentele prezentate (relief gabellar gradul III Broca, arcuri
supraciliare şi relief nuca} mijlociu dezvoltate), ar pleda în favoarea sexu
lui masculin.
Caracterul arderii : rug mic sau mijlociu, cu foc nu prea puternic (sub
760-800°C.), intrucit puţine fragmente osoase sint calcinate, majoribatea
fiind incinerate, de culoare neagră-cenuşie-albăstruie, cu puţine plesnituri
şi deformări caracteristice unei arderi care depăşeşte temperatura de
800°C. Notăm că, osemintele din mormintul carpic de la Baraţi-Mărgineni
prezintă acelaşi tip de ardere ca ş.i carpii de la Poieneşti şi Bărboasa.
In privinţa caracteristicilor rituale, no1iăm adunarea îngrijită a frag
mentelor osoase, in sensul că toate părţile scheletului sint reprezentate :
28 fragmente craniene, capete şi diafize humerale, capete şi diafize femu
rale, coaste, -fragmentle de difize tibiale şi peroniene, astragale şi metatar
sul ! sting. Nu sint prezente oseminte de la vreo ofrandă animală.
Concluzii : Osemintele din mormintul carpic de la Baraţi-Mărgineni
au aparţinut unui individ de constituţie relativ robustă, de vîrstă adult
matur, foarte probabil bărbat, ale cărui fragmente incinerate au fost adu
nate cu grijă, fiind reprezentate in urnă toate părţile scheletului, caracte
ristică! pe care noi am întîlnit-o şi la Poieneşti, Bărboasa, Tîrgşorul Vechi,
şi Olteni, la mormintele de incineraţie aparţinînd populaţiei autohtone,
ritual total diferit de cel al populaţiilor alogene.
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Ee asemenea, caract�rul arderii este
Poieneşti şi Bărboasa.

identic, de acelaşi tip ca şi la

EXPERTISE ANTHROPOLOGIQUE SUR LA TOMBE CARPIQUE DE BARAŢI
MARGINENI (DtiP. BACAU)
Re sume

Les ossements de la tombe carpique de Baraţi-Mărgineni ont appartenu a un in
·dividu de constitution relative robuste, matur, tres probablement un homme.
Tous les ossements incineres ont ete rassembles avec soln et dans l'urne sont
representes to:�tes les parties du squelette.
Nous avions rencontre cette caracteristique rituelle a Poleneşti, a Barboasa, a
Tirgşorul Vechi et a Olteni, dans les tombes incineration appartenant a la POPU
lation }l)Cale, rituel different de celui des populationes etrangeres.
Aussi le caracter de la cremation est identique, du meme type qu'a Poieneşti
�t a Bărboasa.
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NOTA ASUPRA MORMINTULUI CARPIC
DE L..-\ BARA ŢI, - MARGINENI ( jud. BACAU )1
E. MOSCALU
Mormîntul carpic descoperit întîmplător la Baraţi, vine să adauge incă
un punctt în care pare că există o nouă necropolă carpo-dacică 2 In veci
nătatea locului descoperirii mormîntului nu se cunoaşte o aşezare con
temporană în afară de aşezarea carpo-dacică de la Călugăra situată la
circa 2 km spre sud de locul descoperirii. 3
Mormintul face parte din tipul cu urnă şi capac. Vasul-urnă este luc
rat la roată din pastă cenuşie deschisă şi are o formă bitronconică cu
fundul inelat şi umbo la mijloc (fig. 1/1). Partea superioară a urnei a fost
distrusă de lucrările agricole.
Urna era plină pînă la jumătate cu fragmente de oase arse aduse de
pe rug. r, Capacul este reprezentat de o strachină din pastă cenuşie neagră,
cu fundul inelat şi mult răsfrlntă spre extterior (fig. 1/2).
Urna aparţine tipului 3/b stabilit de Gh. Bichir 5 şi are analogii în
necropolele de la Poieneşti, 6 Bărboasa, 7 Dochia, 8 şi Butnăreşti. 9 Mormîn
tul de incineraţie descoperit la Baraţi-Mărgineni aparţine culturii Vîr
tişcoiu-Poieneşti şi datează din secolul III e.n.
1. Acest mormint se publică analizat mai amplu in arheologia Moldovei, VII.

2. Am descoperit acest mormint in august 1962, in grădina locuitorului S. Moscalu
intr-un punct situat la circa 300 metri sud de clădirea şcolii din Baraţi.

3. Aşezarea a fost cercetată prin săpături sistematice de Iulian şi Eugenia
Antonescu.
4. Dr. Dardu Nicolaescu-Plopşor, Expertiza antropologică asupra mormîntului.
carpic de la Barati (comuna Mărgineni, judetul Bacău). In acest volum.
5. Gh. Bichir, Unele observatii cu privire la necropolele de tip Poienesti din
Moldova şi relaţiile acestor necropole cu lumea sarmată, în SCIV, XII, 1961, 2, P-

258.

6. Radu Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti, in Materiale, I, 1953, p. 348 şi fig. 171.
7. C. Buzdugan şi V. Căpitanu, Necropola daco-carpică de la BArboasa-BacAu�
in Carpica, Bacău, 1968, fig. 3/5.
8. C. Scorpan, Necropola carpicA de la Dochia, In Arheologia Moldovei, V, Buc.,
1 967, p. 331, fig. 1/4.
9. Gh. Bichir. La civilisation des Carpes (11-e--III-e) si�cle de n.�. a la lumiere
des fouilles arcMologiques de Poiana Dulceşti, de Butnăreşti et de PAdureni, in Da
cia. N.S., XI, 1967, p. 205, fig. 17 şi fig. ten şi 8.
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-

Fig. 1

1

_ ,

Baraţi-Mă:· ginen i. 1 . Urna mormîntulu i carpic. 2, Strach i na -capac
a aceluiaşi mormînt
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La circa 50 metri nord de la locul descoperirii morminbului au fost
descoperite mai multe vetre aflate la adîncimea de 0,50-0,80 metri. Ele nu
pot fi fi puse în legătură cu existenţa unor bordeie. Astfel de vetre au fost
descoperite şi în necropolele carpice de la Bărboasa şi Butnăreşti, dar nu
ne putem pronunţa dacă sînt rezultatul funcţionării unor ruguri de inci
neraţie, sau al unor practici de ritual funerar. Monnîntul de la Baraţi
Mărgineni indică prezenţa unei noi necropole- carpo-dacice dar ea .. a fost
distrusă în cea mai mare parte de lucrările pentru plantarea viţ�i de vie
efectuate în unnă cu cîteva decenii pe o suprafaţă de circa 2 ba, în jurul
locului în care a fost descoperit.
UNE TOMBE CARpiQUE DECOUVERTE DANS LA VILLAGE BARAŢI
MARGINENI (DEP. BACAU)
Resume
La tombe carpique d'incineration decouverte par hasard en 1962. en voisinage
de l'ecole de la village Baraţi, appartient au type du tombe a l'une et a couvercle.
L'ume a une forme bitronconique (fig. 1/1), et oomme la couvercle ont ete tra
vaille au tou,r, en pâte grise. La couvercle est un ecuelle (fig. 1/2), semblable a
ceux de l'etablissement de Butnăreşti. L'ume appartient ou type 3/b defini par
Gh. Bichir, et a des analogies dans les vases, similaires decouverts dans les necro
poles daco-carpique de Virteşcoiu, de Poieneşti, de Bărboasa, de Dochia et de But
năresti.
L'expertise anthrolopologique des ossements brules a ete efectuee par le dr.
Dardu Nicolaescu-Plopşor. (Dans ce volume) .
La tombe de Baraţi appartient a la civilisation de Vîrteşcoiu-Poieneşti, et date
de 111-e siecle de n. e. Elle ateste l'existance d'une nouvelle necropole carpique qui
s'ajoute aux dix autres necropoles connues jusqu'a present.

LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1. - Baraţi-Mărgineni. 1. L'urne du tombe carpique. 2. La couvercle
du meme tombe.
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NECROPOLA DIN SECOLUL AL IV-LEA
DE LA OBIRŞENI-VOINEŞTI

e. n.

IOAN

MITREA

In martie 1 967, am ·fost informaţi căi într-o lutărie de pe dealul Coşă
rului, situat la vest de satul Obîrşeni, comuna Voineşti, judeţul Vaslui
apar fragmente de oase, fragmen� ceramice şi unele vase intregi. 1
In mai 1 968, am făcut o recunoaştere pe teren şi pe baza materialului
descopeirt întîmplător şi a observaţiilor făcute cu această ocazie, am ajuns.

Fig. 1.

-

Vedere dinspre vest

a

De8lu]jul Coşlrului.

1. Informaţiile ne-au fost aduse la cunoştinţA de prof. D.
Voineşi, judetul Vaslui.
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la concluzia că în locul respectiv ne aflăm în faţa unei necropole din sec

.

.al IV-lea e.n. Cum la inceputul lunii iunie 1968 au apărut indiciile unui

mormînt, n':!-am deplasat la locul descoperirii, începînd efectuarea unei
săpături de salvare. 2
Necropola de la Obîrşeni-Voineşti este situată pe panta vestică a
dea:lului Coşărăului tfig. 1), deal situat în nordul Colinelor Tutovei.
O bună parte din necropolă a fost distrusă de-a lungul anilor prin
săparea lutului de către locuitjorii din Obîrşeni.
Prin sondajul practicat, s-au săpat 20 de secţiuni şi o casetă, în cu
prinsul cărora au fost descoperite 7 morminte de inhumaţie (fig. 2).
In porţiunea din necropolă cercetată nu au mai apărut urme de cul
tură materială din alte epoci.
Toate mormintele descoperitle sînt situate numai pe panta vestică a
dealului Coşărului. Panta acestui deal este puternic erodată, aşa incit nu
putem decît cu aproximaţie aprecia adîncimea iniţială a gropilor de mor
minte. 3
Gropile de morminte erau simple, de formă dreptunghiulară, cu col
ţurile rotunjite mai mult sau mai puţin, cu pereţii uşor înclinaţi şi îngus
staţi spre fund şi se adîncesc faţă de nivelul ac�al de călcare între
0,35-0,85 m. Din cauza adîncimii mici a majorităţii mormintelor şi ca ur
mare a influenţei agenţilor naturali externi, scheletele s-au conservat
foarte rău. Uneori apar numai mici f.ragmente de oase mult descompuse,
în rest urmele scheletului apar numai sub forma unor dungi albe (pămînt
impregnat cu resturi de oase descompuse). O dovadă a faptului că adin
cimea mică a mormintelor a influenţatj hotărîtor starea de conservare a
oaselor scheletelor, ne-o oferă mormîntul nr. 6, al cărui schelet găsit la
adîncimea de 0,85 m s-a păstrat destul de bine.
In unele morminte, resturile osteologice nu numai că s-au păstrat
foarte puţin, dar apar şi deranjate, probabil ca urmare a unor intervenţii
din vechime, s-au deranjării cu ocazia lucrărilor agricole (M :�, M 5 şi M 7) .
Cu o singură excepţie (M 1 ), mormintele descoperiije au aparţinut unor
adulţi. In general ori€ntarea scheletelor este N (capul) - S (picioarele),
existind şi unele mici abateri - de cîteva grade - faţă de direcţia men
ţionată (vezi planul - fig. 2). Scheletele se aflau, în general, in poziţie
tntinsă, culcate pe spate, cu miinile aşezate de-a lungul corpului.
In cuprinsul mormintelor s-a descoperit un inventar variat şi uneori
chiar bogat\. In unele cazuri inventarul este constituit din multe vase
(M 1 - 6 vase ; M " - 3 vase), alteori apar obiecte variate care au !făcut
2. Mulţumim şi pe această cale conducerii Muzeului judeţean Bacău pentru bu
năvoinţa de a ne fi pus la dispozitie fondurile necesare efectuării sondajului in ne
cropola de la Obirşeni. Sondajul de salvare l-am efectuat intre 6----8 iunie şi 16---2
- 2
sept. 1968. La lucrări, au mai participat. prof. D. Gilcă şi studentul l. Ladaru, cărora
le multumim pentru sprijinul dat.
3. Pe baza unor observatii geomorfologice se poate aprecia că in anumite por
tiuni terenul a fost erodal fată de nivelul initial de călcare (din sec. IV), cu cea.
30 cm. Informaţii C. Brinduş, de la catedra de geografie a Institutu:ui Pedagogic
din Bacău.

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

222

1. MITREA

parte din ansamblul îmbrăcămintei sau erau de uz personal (M 6 - 2 fi
bule, mărgele, pieptene). Destul de frecvent, inventarul mormintelor este
sărăcăcios, constînd doar din cîteva fragmente ceramice, provenite de la
vase lucrate cu mîna sau la roatjă şi într-un caz (M 7) au fost găsite şi două
fragmente ce provin de la un pahar de sticlă.
Ponderea cea mai mare în cadrul inventarului descoperit în necropola
de la Obîrşeni-Voineşti o deţine ceramica. Ea se împarte, luind ca bază
criteriul tehnic, în 4 categorii :
a) Vase lucrate la roată din pastă fină de culoare cenuşie. Această
categorie este cea mai numeroasă, reprezentată printr-o varietate de for
me. Din această categorie fac parte următoarele vase :
1) strachină mică, înaltă de 0,055 m, ai cărei pereţi se deschid larg
pentru a reveni spre gură, înclinîndu-se foarte puţin către interior şi
apoi terminîndu-se printr-o buză care este puţin oblică, răafrîntă în afară.
Are picior inelar cu diameijru de 0,04 m. Este lucrată la roată din pastă
cenuşie, puţin poroasă (fig. 3/2) ;
2) strachină, înaltă de 0,07 m, pereţii se deschid larg pentru a reveni
spre gură, înclinîndu-se mai mult către interior şi apoi terminindu-se
printr-o buză care este puţin oblică, răsfrîntă în afară. Are picior inelar,
cu diametru! de 0,07 m. Este lucrată la roată din pastă fină cenuşie (fig 3/3) ;
3) strachină cu fundul inelar, înaltă de 0,065 m cu diameflrul fundului
de 0,06 m iar al gurii de 0,195 m. Este lucrată la roată din pastă cenuşie
fină, cu suprafaţa exterioară lustruită (fig. 3/5) ;
4) ceaşcă înaltă de 0,06 m, cu diametru! gurii de 0,07 m, iar cel al
fundului de 0,05 m. Este de forma bitronconică, partea de sus fiind
puţin răsfrîntă în afară. De la nivelul buzei porneşte o toartă ce se spri
jină pe linia de maximă lărgime a vasului. Pe suprafaţa corpului ceştei se
observă două linii în relief circulare. Este lucrată la roată, din pastă fină,
de culoare cenuşie, cu suprafaţa exterioară lustruită (fig. 3/7) ;
5) cană cu toartă, fără gură. Are formă bitronconică, cu gîtul relativ
larg, fundul drept. Diametru! p'intecelui este de 0, 1 1 5 m, iar al fundului
de 0,55 m. Este lucrată la roată din pastă fină, de culoare cenuşie, cu lus
tru la suprafaţă (fig. 4/2) ;
6) căniţă cu mîner, •fundul inelar, corpul bitronconic şi gitul cHin
dric. Toarta este circulară în secţiune şi destul de groasă la bază. La con
tactul dintre corpul şi gîtul cănii se observă o linie ce formează un fel de
prag (intJre gît şi corp). De asemenea, in partea de sus a gîtului, deasupra
terţii, are o linie în relief ce înconjoară căniţa de jur împrejur. Este
înaltă de 0,075 m cu diametru! gurii de 0,033 m şi cel al fundului de 0,025
m, iar diametru! maxim a1 corpului cănii de 0,052 m. Este lucrată la roată,
din pastă fină cenuşie (fjg. 4/7). A fost descoperită întimplător în zona
necropolei.
7) Tot lucrate la roată, din pastă fină de culoare cenuşiu deschis sau
inchis, sînt şi vasele din care s-au păstrat fragmentele descoperti � în M3
şoi Ms. După profil aceste fragmente provin de la străchini (fig. 4/4 şi 4/5).

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

NECROPOLA DIN SEC. IV

e.

n. DE LA OBIRŞENI

2

1

5

6
Fig. 3

7
-

Ceramică din necropola de la Obirşeni-Volneşti
( 1 , 2, 5. 6, 7, din M1 ; 3-4 din M4)
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b) In categoria a doua se încadrează vasele lucrate tot la roatji, dar
.
dm pastă zgrunţuroasă, cu amestec de pietricele în compoziţia pastei (pas
tă ciment). Din această categorie s-a descoperit un singur fragment repre
zentînd un fund de vas, cu coastte pronunţate în interior, provenind pro
babil de la un vas piriform (fig. 4/8).
c) In categoria a treia, încadrăm un fragment de toartă provenit de
la o amforetă făcută dintr-o pastă roşcată (fig. 4/3).
d) In categoria a patra, includem vasele lucrate cu mîna, din pastă
grosolană, cu amestec de cioburi pisate şi microprundişuri în compoziţia
pastei. Din această categorie fac parte următoarele vase :
1) vas de tipul oală - borcan cu fundul plat şi cu buza evazată, cu
diametru! gurii aproape egal cu cel al fundului. Este lucrat! cu mîna din
pastă zgrunţuroasă, cu pietricele şi cioburi pisate in compoziţie, avînd o
culoare cărămizie. Pe suprafaţa vasului, mai ales în partea superioară,
apar pete negre provenite de la arderea la foc (pe vatră). Vasul are urmă
toarele dimensiuni înălţimea de 0,12 m, diametru! gurii de 0,085 m, şi
diametru! fundului de 0,09 m. (fig. 3/1) ;
2) vas piriform mic, cu corpul sferoidal, cu buza răsfrîntă puţin în
afară şi fundul reliefat. Pe corp are cîteva urme provenite de la susţine
rea cu degetele a vasului înainte de uscarea lui. Are înălţimea de 0,09 m,
diametru! bazei de 0,054 m, iar cel al gurii de 0,07 m. Este lucrat cu mîna
dintr-o pastă cărămizie, zgrunţuroasă (fig. 3/4) ;
3) vas piriform, cu corpul sferoidal,. cu buza răsfrîntă în afarăl. Are
înălţimea de 0,12 m, diametru! gurii de 0,095 m, iar aiametrul fundului de
0,08 m. Est}e lucrat cu mina dintr-o pastă zgrunţuroasă, de culoare cără
mizie. In partea superioară {pe suprafaţa interioară şi exterioară) este afu
mat (de la folosirea pe vatră). (fig. 3/6) ;
4) vas de tipul oală - borcan, cu silueta sveltă, cu buza aproape
dreaptă. Este lucrat cu m�na din pastă cu aspect zgrunţuros de culoare
cărămizie. Este afumat în partea superioară (mai ales pe p<:!retele interior}.
Vasul are următoarele dimensiuni : înălţimea de 0, 1 1 m, diametru! gurii
de 0,10 m, diametru! fundului de 0,08 m (fig. 4/1) ;
5) vas aproximativ tronconic, din pastă zgrunţuroasă de culoare că
rămizie cu buza puţin răsfrîntă în afară. Are următoarele dimensiuni
inălţim�a de 0,091 m, diametru! gurii de 0,082 m, diametru! fundului de
0,05 m. A fost descoperit întîmplător în zona necropolei (fig. 4/10) ;
6) vas fragmentar (aproape jumătate) lucrat din aceeaşi pastă şi în
aceeaşi tehnică, cu cel menţionat mai sus. A fost descoperit tot întîmplător
in zona necropolei (fig. 4/9).
7) tot din vase lucrate cu mîna, din aceeaşi pastă zgrunţuroasăl cără
mizie, provin şi numeroasele ·fragmente descoperite în diferite morminte,
dintjre care menţionăm aici ca fiind mai caracteristic un fund de vas pro
venit din M 3 (fig. 4/6).
Dacă cerarnica apare în toate mormintele descoperite, alte obiecte
de inventar au fost găsite numai în M 6· In acest mormînt au fost găsite
in regiunea claviculelor 2 fibule, in jurul gitului un şirag de mărgele, in
15
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Mr,. cu inventar format din fibule.

mărgele şi pieptene.
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partea dreaptă a scheletjului lîngă femur un pieptene, iar la vîrful labei
piciorului drept, lîngă fragment �le ceramice amintite, s-a găsit o mărgică
(fig. 5/6) .
Cele două fibule sînt din bronz şi fac parte din categoria fibulelor
cu piciorul întors pe dedesubt (mit umgeschlagenem Fuss) (fig 5/1-2 şi
fig. 6/1-2). In acelaşi mormînt (M 6) aminteam că s-a găsit şi un pieptene.
Pieptenele este din os, cu mîner semicircular şi cu un rînd de dinţi. Este
lung de 0,10 m şi lat de 0,065 m. Mînerul estle format din do1Jă plăci de
os între care sînt prinşi cei cinci segmenţi din care este lucrată partea
inferioară cu dinţii şi placa de sus (care merge în continuarea segmente
lor dinţate). Fiecare segment este prins cu cîte un nit de bronz. Partea de
de sus este prinsă cu două nituri de bronz. De o partle şi de alta, pe placa
de jos a mînerului, sînt două linii adîncite, ce constitjuie un ornament
(fig. 5/5 a şi 5 b) şi (fig. 6/5).
Dintre podoabele descoperite în M 6, mai amintim 80 de mărgele dis
coidale din sticlă de culoare albastră inchisă, care formau un şirag în jurul
gîtului (fig. 5/3) şi o mărgea din sticlă mai mare, de formă sferoidală, de
culoare albastru-deschis (fig. 5/4).
Materialele descoperite in morminte:le din necropola de la Obîrşeni
Voineşti, îşi găsesc analogii într-o serie de descoperiri din spaţiul carpato
dunărean aparţinînd culturii Sîntana de Mureş - Cemeahov. Este vorba
în primul rînd de o serie de necropole aparţinînd acestei culturi, răspîn
dite atit in Moldova 4 cît şi in Muntenia 6 şi Transilvania. 6
Străchinile descoperitle în necropola de ia Obîrşeni-Voineşti îşi gă
sesc analogii ca formă, mărime şi tehnică de prelucrare în descoperirile
de la Izvoare, 7 Tirgşor, 8 Spanţov, 9 Independenţa, lO Olteni u etc. Ori
ginea acestui tip de vas nu este 'lncă suficient precizată. Foarte probabil, că
acest tip de vas pătrunde la noi din regiunile răsăritene ale culturii Cer
neahov, 12 unde el apare sub forma unor exemplare lucrate cu mîna. 13
4. I. Ionjţă, Contribuţii cu privire la cultura Sîntana de Mure')-Cerneahov pe
teritoriul Republicii Socialiste România, în Arheologia Moldovei. I V. 1966. p.

220-247.
5. Gh. Diaconu. Tirgşor. necropola din secolul III-IV e.n., Biblioteca de Arheo
logie, VIII, Buc. 1965. p. 36-112 ; B. Mitrea, C. Preda, Necropole din secolul al IV
lea e. n. in Muntenia, Buc., 1966.
6. Kovacs Istvan, A. marosszentannai nepvândorlâskori temeto, in Dolgozatok,
IIP, 1912 p. 250-367. idem. A. marosvâsârhelyi oskovi telep. skytha es nepvândor
lliskori temet!S, in Dolgozatok, VI, 2, 1915, p. 278-299 el 317-325. 1. InoitA. loc. cit.
7. Radu Vulpe, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Buc., 1957, p. 281, fig. 293/3 ; p,
282, fi g. 296, 1-2, p, 298, fig. 297.
8. Gh. Diaconu, op. cit.. pl. CLI 2, 4, 5, 6 ; pl. CLII, 4-8, pl. CLIII, 3-8.
9. B. Mitrea
c. Preda, op. cit., p. 212, fig. 16/2 ; p. 214, fig. 1 19/1 ; p. 233, fig.
49/1 ; p. 236, f. 52/1 ; p. 265, ·f. 89/2.4.
'10. Idem p. 287, fig. 121/1 ; p. 290, fig. 1 27/1,3 ; p. 293 ; fig. 136 ; p. 298 fig.
146/2.
11) Idem. p. 304, fig. 156/1, 2. 4. 6.
12. Gh. Diaconu, op. cit ., p. 79.
13. 1. V. Kuharenko, Poselenie i mogilnik polei pogrebenii v sete privolnom, in,
S. A. XXII, 1955, tabl. I/8 şi III/10.
-
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Obiecte de i nventar din M.: : fibule, pieptene şi mărgele
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Nu este exclus însă, ca acest tip de vas să fie preluat din cultura daco
carpică, a etapei anterioae. 14
Cănile cu o tpartă de la Ob1rşeniVoineşti îşi găsesc analogii în des
coperirile de la Izvoare, 15 Spanţov, 16 Independenţa, 17 Tîrgşor 18 şi în
cimitirele de pe teritoriul URSS. 19 Unele din aceste căni (fig. 3/7 şi fig.
4./7) s-au dezvoltat foarte probabil din fondul dacic. 2° Dacă acest lucru
se va confirma întrutotul, atunci se va putea afirma că o parte a cănilor cu
Q toartă, pot fi socotite ca o componentă getJo-dacică în cultura Sîntana de
pe Mureş-Cerneahov .
Vasele lucrate cu mîna, de tipul oală-borcan, au şi ele numeroase
,analogii în descoperirile aparţinînd culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov
cum ar fi cele de la Tîrgşor 21 şi Spanţov. 22 Unele din aceste vase pot fi
de tradiţie locală, iar altele de tradiţie sarmatică. 23 Vasele lucrate cu
mîna, piriforme, cu corpul sferoidal, sînt şi ele cunoscute, amintlim doar
pe cele de la Spanţov 24 şi Independenţa. 25. Probabil că aceste vase, cu
corpul sferoidal, işi au originea în ceramica Pşevorsk. 26
Fibulele de la Obîrşeni-Voineşti, sînt de tipul fibulelor cu piciorul
întors pe dedesubt, cu piciorul simplu, îndoit fără a fi legat şi înfăşurat
de arc. Ele se încadrează în tipul I varianta de la Tîrgşor. 27
In privinţa pieptenului descoperit în M 6 de la Obîrşeni, amintim că
el est)e foarte asemănător cu pieptenele din M 4 de la Spanţov, 28 el avind
însă analogii şi i!n alte descoperiri de la Izvoare, 29 Tîrgşor 30 etc.
Mărgelele descoperite în M 6 de la Obîrşeni, atît cele discoidale, cît
şi cea mai mare, sferoidală, sînt destul de cunoscute din descoperirile
aparţinînd sec. al IV -lea e.n. şi cele din etapa anterioară. Se consideră că
aceste podoabe au pătruns în cultura Sîntana de Mureş - Cerneahov din
lumea romană prin intermediul sarmaţilor. 3 1
14. 1. loniţl şi V. Ursache, Noi date arheologice privind riturile funerare la
carpo-daci, in SCIV . 19,2/1968, p. 218 fig. 6 / 1 -3. Este E'Videntă asemănarea inrte va
sele de la Văleni, folosite drept capace la urnele funerare (mai ales fig. 6/2-3) şi
unele străchini din n�cropola de la Obirşeni-Voineşti (în special vezi fig. 3/2-3).
15. Radu Vulpe, op.cit., p. 288, fig. 306/1-2 ; p. 295, fig. 313/11.-2.
16. B. Mitrea-C. Preda, op. cit., p. 207, fig. 9/5 ; p. 221. fig. 30/1 ; p. 225, fig.
35/3, p. 229, fig. 42/4 ; p. 251, fig. 75/2, ; p. 259, fig. 83/4 ' p. 261, fig. 85/6.
17. ldem, p. 287, fig. 121/4 ; p. 300, fig. 149/3 ; p. 3 1 4, fig. 1 67/5, p_ 318, fig. 175/4.
18. Gh. Diaconu, op. cit. p. 305, Pl. CLVI, 4 ; p. �06. PL. CLVII /1-4.
19. Acest tip de vas se intnneşte in mai toate necropolele cerneahoviene din
aria de răsărit a acestei culturi. Apud. Gh. Diaconu op. cit.. p. 8 1 , nota 45.
20. Gh. Diaconu, op. cit., p. 8 1 .
2 1 . Gh. Diaconu. op. cit. . p _ 292, pl. CXLIII/3 ; p . 230, pl. LXXX/2 p. 291 , pl.
.CXLII/2-3.
22. B. Mitrea, C. Preda, op. cit., p. 247, fig. 70/3 ; p. 265, fig. 89/6. p. 274, fig.
99/6.
23. Gh. Diaconu, op. cit., p. 73-75.
24. B. Mitrea, C. Preda, op. cit., p. 213, fig. 18/4.
25. Idem, p. 282, fig. 1 10/1.
26. Gh. Diaconu, informaţie verbală.
27. Gh. Diaconu, op. cit., p. 92.
28. B. Mitrea, C. Preda, op. cit., p. 208, fig. 1 1 /1.
29. Radu Vulpe, op. cit., p. 299, fig. 318/2, 3 şi 317/9.
30. Gh. Diaconu, op. cit., p. 262, pl. CXII, 4 ; p. 277, pl. CXX VII, 8.
:31. Ioom. p. 1 10.
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Prin materialele caracteristice descoperite in morminte (ceramică,.
fibule, pieptene, mărgele), ca şi prin anumite particularităţi rituale (inhu
marea, orientarea scheletului in groapă, depunerea ofrandei), care 'îşi au
analogii in necropolele de la Sintana de Mureş, Izvoare ,Tîrgşor, Spanţov,
Independenţa etc. necropola de la Obirşer.l-Voineşti se incadrează in cul
tura Sintr:ma de Mureş-Cerneahov şi poate fi datată, spre mijlocul sec.
al IV-lea e.n.
Foarte probabil că necropola de la Obîrşeni-Voineşti a funcţionat un timp
destul de scurt. Mormintele sint rare ; nu au fost surprinse nici intretăieri
de morminte. Mai putem aduce ca argument faptul că in secţiunile din
extremitatlea sudică şi nordică a necropolei nu apar morminte. Apoi pe
panta estică a dealului nu a fost găsit 'in secţiunile săpate nici un mormint.
Dacă avem in vedere că ia circa 300-400 m nord-est de necropolă, peste
vale, se află aşezarea corespunzătoare, 32 am putea presupune că lipsa
mormintelor de pe panta estică a dealului (deci în faţa aşezării) nu este
întîmplătoare. Probabil că în cazul de faţă, indivizii din aşezarea amintită.
au preferat să-i înmormînteze pe cei dispăruţi pe panta opusă a dealului.
Deocamdată în necropola de la Obirşeni-Voineşti, nu a fost găsit nici
un mormînt de incineraţie. Lucrul coate fi 1ntimp1Mor. In cazul in care in
viitor nu va apare nici un mormînt de incineraţie, atunci s-ar aduce un ar
gument in plus cu privire la existenţa unor necropole în care inhumaţia
să fie exclusivă (ca la Sinflana de Mureş, Palatca şi probabil Izvoare).
Materialele descoperite in necropola de la Obîrşeni-Voineşti, confir
mă incă odată compoziţia eterogenă a celor ce au contribuit la formarea
şi dezvoltarea culturii Sîntana de Mureş-Cerneahov.
Unele tipuri ceramice aflate la Obirşeni-Voineşti, cum ar fi străchi
nile, cănile cu toartă, precum probabil şi unele oale-borcan, au o tradiţie
daco-carpică, confirmind astfel contribuţia factorului local la geneza cul
turii Sîntana de Mureş.
De fapt prezenţa populaţiei locale în regiunile carpato-dunărene, in
vremea dominaţiei gotice, a fost subliniată. deseori în studiile lui 1. Ne3tor.33
R. Vulpe, M B. Mitrea, 35 Gh. Diaconu, 36 C. Preda 37 şi I. Ioniţă. 38

32. La nord-est faţă de dealul pe care se află necropola, la circa 30o-400 m
peste drumul comunal, pe locul numit ..Grădina C.AP. " , la suprafaţă apar frag
mente ceramice caracteristice culturii Sintana de Mures. Probabil că aici se aflli
aşezarea corespunzătoare necropolei la care ne-am referit.
33. 1. Nestor, cap. Gvţii din tratatul de Istorie a României, vol. I, p. 690-694.

34. R. Vulpe, op. cit., p. 313-315.
35. B. Mitrea. Problema populaţiei geto-dace in Muntenia in sec. IV e. n., in
Studii şi referate, partea r. 1954, p. 1 1 5- 1 18 ; B. Mitrea: şi C. Preda, op. cit., p. 161 -164.
36. Gh. Diaconu, Probleme ale culturii Sintana-Cerneahov pe teritoriul R.P.R.,
in lumina cercetărilor din necropola , de la Tir!lşor, in SCIV, XII, 2, 1961, p. 281-287 ;
Idem, Einheimische und Wandervolker im 4. Jahrh undert u. Z. auf dem Gebiete Ru
mtlniens (Tirgşor-Gherăseni Variante), in Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 195-211.
37. C. Preda, Cimitirul d e la Olteni (reg. Bucureşti) e i unele probleme privind
cultura materială a sec. IV e.n. pe teritoriul R. P. Române, in SCIV. X, 2, 1959, p.
366 ; idem, Date noi cu privire la necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Olteni.
in SCIV, XIV, 2, 1963, p. 433.
38. 1. IonitA, op. cit., p. 248-251
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O dovadă a faptului că printre purtătnrii culturii Sîntana de Mureş
sînt şi elemente e tnice locale o constituie continuitatea de locuire în unele
aşezări de tip Sîntana de Mureş şi după ihvazia hunilor şi respectiv ple
carea goţilor. Această ipoteză a început să fie confirmaM pe baza cer
cetărilor de la Bratei, Tîrgşor şi Olteni 39 şi mai recent în Moldova la Cos
tişa �o şi Dodeşti. 41 Atit la Costişa cît şi la Dodeşti, peste nivelul aparţi
nînd culturii Sîntana de Mureş clasice, se suprapune un nivel evolua1l
din aspectul Sîntana de Mureş în noile condiţii cauzate de invazia şi do
minaţia hunilor în aceste regiuni.
Chiar dacă în necropola de la Obîrşeni-Voineşti nu au fost descoperite
decît cîteva morminte şi inventarul nu aduce note specifice deosebite,
·considerăm totuşi că ea îşi are importanţa ei, mai intii că atestă prezenţa
(nordul Cplinelor
acestei culturi dintr-o regiune mai puţin cercetată 42
Tutovei), completlnd în acelaşi timp harta descoperirilor culturii Stntana
de Mureş-Cerneahov, de pe teritoriul ţării noastre.
LA N ECROPOLE DE OB I RŞENI-VOINEŞTI DU IV -E SI:tCLE DE n. e.
Resume
La necropole de Obirşeni-Vuineşti, accldentellement decouverte, est situee sur le
versant l•uest de la cote de Coşăr, au nord des collines de Tutova. En 1968, cette ne
cropole a e'te etudiee par un sondaj e archeologique. On y a decouvert 7 tombeaux
d'inhumation, a inventalre vane et parfois assez riche, Les squelettes sontgenerale
ment orientes la tete au nord et les pieds vers le sud. Dans l'lnventaire des tvmbeaux,
la ceramique occupe un place de chroix. Du point de vue technique, elle peut etre
groupee en 4 oart;egories :
a) des recipdents en une fine pâte grisâtre, travai116s au tGIUr. C'est la categorie la
plus nombreuse et la plus variee.
b) des recipients en pâte �;rwnelcuse contenant da:ns sa cornpos.itian de petites
pierres. Ces recipients sont travailles toujours au taur.
c) Cette categorie COilJiPl'end le fragment d'une anse provenu d''UII'le am.phore en
pâte rougeâ tre.
d) des recLpients en ;pâte grossiere par le melange des tessOUN broyes et du petilt
gravier. travailles a la main.
39. Eugenia Zaharia. Săpăturile de Ia Dridu. Contributie la arheologia şi istoria
perioadei de formare a poporului român. Buc. 1967. p. 100.
40. Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu şi 1. Mitrea. Cercetările arheologioe de la Mă
noaia-Costişa şi contribuţia lor la cunoaşterea culturii materiale locale din sec. V-VI
din Moldova, Carpica, 1 968, p. 238-242 ; 1. Mitrea, Populaţia autohtonă de Ia răsărit
de Carpaţi in sec. V-VI e. n., comunicare prezentată la sesiunea metodico-ştiintifică.
organizată de Societatea de Ştiinţe Istorice din R.S. România, Ia Braşov. 28-29 de
cembrie 1 968.
41. Informaţii., Dan Gh. Teodor.
42. In urma cercetărilor de suprafaţă efectuate pe teritoriul comunei Voineşti,
In afara aşezării din sec. IV corespunzătoare necropolei la care ne-am referit, am
mai identificat inel două aşezări apartinind culturii Sintana de Mureş-Cerneahov.
a) I n marginea satului Voineşti, comuna Voineşti, in locul numit Taria (sau
Moşia bisericii) situat la sud-sud-vest de sat, pe ·o suprafaţă destul de mare apar
fragmente ceramice caracteristice culturii Sintana de Mureş.
b) I n satul Avrămeşti, comuna Voineşti, in punctul .. Grădinârie" . situat la est
de sat, pe malul drept al pirila�ului ce curge prin sat, Ia cea. 250 m de panta dea
lului. apar la suprafaţă foarte multe fragmente ceramice apartinind culturii Sintana
de Mures. Probabil că, cu ocazi a lucrărilor la grădinârie s-a pAtruns in stratul de
culturii din sec. IV, scotindu-se la suprafatA numeroase fragmente ceramice.
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Hormi la ceoomique, on a tocru.ve dans ces tombeaux des .fibules, des pei'Iles, des
peignes. Ces objeU; sont analog iques a ceux des necropoles appartenant a la culture
Cerneahov, comme celles de Izvoare. Sî:n1mla de Mureş , Tirg
de Sin1.ana de Mureş
şir, Spanţov, Independenţa etc. Par l'analyse des objets decouverts, du rite et du
rituel d'€'Jlterrement et a.w;si des a.nal.ogies respectives on peut dater la necropole de
Obîrşeni-Voineşti vers le milieu du IV-e s. notre ere. Les objets d ecouverts dans
cette necropole oon!Lrmenrt un.e Iois de plus la compooiti0111 heterogene de ceux qUi
ont contribue a la formation et au developpement de la culture de Sintama de Mures
-

Cemeahov.

LEGENDE DES FIGURES

1. La c6te de Coşăr vue de 1\,:uest.
2. Plan general des fouilles archeologiques.
3. Ceramique de la necropole de Obirşeni-Voineşti

de �).
4, 6

(1, 2, 5, 6, 7 de Mi ; 3-4

4. Ceramique de la necropole de Obirşeni-Voineşti (1 de M4 ; 2 de M1 ; 3 de M2 ;
de M3 5 de Ms ; 8 de Me ; 7, 9, 10 passim).
5. Mfi, d0111 t l'illlventaire cont1e.nt des Ii bules des perles et des peignes.
6. Objets de l'inventatre de lVIG ; des fibuJ.es, des peignes et des perles.
,
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NOI ATELIERE DE LUCRAT PIEPTENI DIN CORN
DE CERB IN SECOLUL AL IV-LEA e. n.
LA VALEA SEACA - BIRLAD
V. PALADE
Printre monumentele culturii materiale de tip Sîntana de Mureş, unul
din obiectele des întîlnite este pieptenele din os, compus din trei plăci su
prapuse şi prinse în nifluri metalice, avind mînerul semicircular cu varian
in mormintele dE'
tele lui cunoscute. Asemenea piepteni apar frecvent
înhumaţie, nelipsind nici din cele de incineraţie 1 sau din aşezările cer
cetate. 2
Cu toate acestea, pînă de curind nu fusese descoperit nici un indiciu
cu privire la existenţa unor ateliere de lucrat piepteni din os, in etpa is
torică amint)ită.
Abia în anul 1 960 asemenea ateliere au fost semnalate intr-o aşezare
din sec. IV e.n. de pe V alea Seacă Birlad. 3 Aici s-au surprins pentru
prima dată toate fazele de lucru ale unui tip de pieptene cu minerul semi
circular, în ateliere special amenajate pentru realizarea unor asemenea
produse. 4
Cu ocazia cercetărilor de suprafaţă efectuate de Muzeul din Birlad,
in vara anului 1 967 pe Valea Seacă au fost identificate alte trei locuinţe
(bordee), din care două în malul gîrlei, pe partea stîngă, iar al treilea ceva
mai spre est în teren nederanjat.
In anul 1 968 a fost cercetat un nou bordei atelier al şaselea la număr
şi cel mai mare ca suprafaţă locuibilă.
Dintre at�lierele descoperite recent, unul notat bordeiul numărul
patru, a •fosti distrus aproape în întregime prin năruirile succesive ale ma1 . Bucur M1trea. Constantin Preda .. Necropole din secoh.lll al IV�lea. e. n. în Mun
tenia" ( IVI. 50) rp. 34 (M 60) p. 36 (M. 1. M. 6 , M. 14 şi M. 16) rp. 60-61 şi urm.
De asemenea piepteni apar şi in monn1ntele de inhumaţie de la Bogdăneşti-FăJ.ciu
în necropola cercetată parţial în 1967-1968 de subsemnatul.
2. I. T. Dragomi.r. "Săpătur.il ·� arheologice întreprinse la Bălteni" în Maroer:iale VIII
1 962 p. 1 4 . N.g. 3/5, 5.
Ion Ioniţă, "Contribuţii cu privire la Cultura Sîntana de Mureş-Cerneahov pe
teritoriul Republicii Socialis� România. MaterLale VIII 1962, p. 215 , fig. 20. (DeaJ.ul
Cărămidăriei-Botoşani) .
:1. Vasile Palade, . .Ateliere pentru lucrat piepteni din os . di n secolul al IV-lea e . n.
de la Valea Seacă-Birlad" , in Arheologia Moldovei IV /1966, p. 361-375.
4. Ibidem p. 268-269.
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lurilor girlei şi nu ne vom opri asupra lui. Al doilea. notat bordeiul nu
mărul trei are distrus colţul de nord-vest pe o adîncime de circa 1,50-2,00
m în diagonală, iar ultimele două ateliere s-au păstrat in întregime nede
ranjate.
Locuinţele atelierelor numărul trei şi cinci sint) aproape identice, după
forma 1or rectangulară, avînd colţurile mult rotunjite, adincimea respectiv
de 1 , 1 5-1,45 m. şi suprafaţa de locuire aproximativ 20 m.p. Ambele locu
inţe sînt orientFtte cu faţa spre vest, aceasta şi datorită terenului inclinat
in această direcţie.
Ceea ce apare deosebit la bordeiul numărul trei este construcţia pe
retelui de chirpic masiv cu urme de bîrne, pe latura de vest, unde, proba
bil, era practicată şi intrarea.
Stratul gros de cenuşă din partea de nord-vest a bordeiului indică
prezenţa unei vetre de foc, distrusă însă odată cu colţul bordeiului.
In bordeiul numărul cinci in schimb s-a surprins lipitura vetrei, par
ţial deranjată, care probabil a avut o gardină formată din citeva pietre.
descoperite în jurul ei.
Bordeiul nr. 6 cercetat în anul 1968 este orientat cu faţa spre sud. La
acesta s-au surprins unele detalii în plus privind construcţia sa. Asttel pe
latura de sud, in colţul de sud-est, s-a surprins intrarea în bordei reali
zată în trepte, iar în interior pe laturile de nord şi de sud la mijloc s-au
surprins gropi duble ale unor stilpi de susţinere ale grinzii orizontl3.le me
diene pe care s-a rezemat acoperişul său in două ape. O trăsătură comună
a ultj'milor trei locuinţe atelier, este lipsa gropilor - scaun de lucru deosebindu-le astfel de locuinţele cercetate anterior. 5
Cît despre destinaţia principală a acestor locuinţe, ca de altfel şi a
bordeiului numărul patru di!'.trus de ape, ea reiese din cantitatea mare
de coarne de cervide din specia (cervus Eleaphus) descoperită în interiorul
lor ca şi în cazul locuinţleor cercetat�e în 1960. 6 Este vorba de locuinţe
atelier de lucrat piepteni din os, în tehnica cunoscută pentru aria culturii
Sintana de Mureş.
In majoritatea lor coarnele de cerb se procurau adunîndu-se din pădurile vecine, după ce cădeau de la cerbi. Dar 1ocuitorii din aşezarea res
pectivă praticau şi vînătoarea de cerbi a căror coarne erau apoi întrebu
inţate în ateliere. Acest fapt este atestat de descoperirea in două ateliere
a cîtorva rozete, ba chiar şi a unui fragment din cuija craniană care a
susţinut unul din coarne şi care poartă urmele desprinderii lui cu ferăs
trăul. (fig. 1/1 , 2, 3).
Este adevărat insă că numărul de coarne provenite din vînătoarea
cerbilor este mult inferior celor adunate din păduri şi care constituie sursa
principală de aprovizionare cu materia primă necesară activităţii lor meş
teşugăreşti.
5. Op. dt. p. 263 şi 269.
6. Cantitatea mare de coarne prezenti ln toate atelierele. reflectA existenţa unui
numAr lmpresianam.t de cervide in regiunea colinelor Tutovei in sec. IV e. n.
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Fig. 1
Bîrlad-Valea Seacă. Rozete de corn de cerb retezate cu fierăstrău! de pe
craniu (1-2). fcagment de c:oaniu cu urmele de tăiere a cornului cu fierAstrăul (3),
.corn de cerb retezat D�>ntru obtinerea plăcilor dreptun�hiulare (4-5),
corn retezat
pentru
obţinerea plilcltor
·per-•ru miner (6)
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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-

5

Fig. 2

-

Blrlad-Valea Seacă. Pieptene descoperit in bordeiul atelier nr. 5 ( 1-3).
ceaşca uacică descoperită in bordeiul nr. 5 (4-5).
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Fig. 3
Bîrlad-Valea Seacă. Pieptene din corn de cerb, descoperit în bo1�deiul ate
lier nr. 5 (1) plăci dreptunghiulare cu dinţii tăiaţi şi netăiaţi (2, 4), corn despicat
spre a se ciop:i plăci dreptunghiulare, (3), piesa din corn de cerb (5).
-

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

2

4

3

6
7

Fig. 4

-

Btrlad-Valea Seacă. Diferite piese din corn de cerb descoperite in borr

deiul atelier nr. 3 şi 5 ( 1, 2. 4), fusaiole descoperite in aceleaşi ateliere (3, 5),
ceşti cu toartă şi fără toartă (6-8)
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Din studiul matertei prtme descopertte, în d.ifertte faze de lucru, atît

din bordeiul trei cît şi din bordeele numărul cinci şi şase se desprind cî

teva aspecte principale asupra cărora vrem să insistăm.
ln prtmul rînd meşreşugarii din toate aceste ateliere lucrau aproxi
mativ acelaşi tip de pieptene cu mînerul in formă de semicerc cu un grad
de finisare destul de îngrtjit (fig. 2/1 ;. 2, 3 şi fig. 3/1 .)
ln momentul întreruperii lucrului în atelierul num�l trei a rămas
foarte multă materie primă in stadii incipiente de lucru, reprezentare de
cele peste :JOO bucăţi corn, descoperite pe podeaua bordeiului, în totală ne
orînduială. (fig. 1 2/ 1 şi fig. 14). ln acest: atelier piesele finisate care intră
în alcătuirea pieptenelor nu depăşesc numărul de 1 5-20 bucăţi. ln schimb
în atelierul numărul cinci unde activitatea a încetat brusc probabil dato
rită unui incendiu, au apărut un număr de peste 80 plăcuţe gata pregătite
pentru ultimele operaţii, Cit Şi patrU piepteni Întregi SaU aproape mLregi,
în timp ce materia primă, în faze incipiente de lucru· este redusa.
Citeva bucăţi de sîrmă de ' bronz descoperite în ateliere, atestă un
progres în tehnica montării pieptenelor, în comparaţie cu obţinerea nitu
rilor în atelierele cercetpte în anul 1960. 7
Totuşi, in general, avînd în vedere numărul mare de niturt gata pre
gătite ,descoperite în atelierul numărul şase, ne îndreptăţesc să afirmăm
că cele mai multe nituri se realizau din fîşii de tablă răsucită. şi bătută cu
ciocanul. 8
Al doilea aspect care se desprinde este acela că meşteşugarii din ate
lierele noi descoperite lucrau din corn de cerb şi alte obiecte fără să se
poată preciza ce anume. Cîteva asemenea piese au fost identificate în ul
timele ateliere.
O piesă de formă cilindrică cu diametru! de 1,5 cm şi înaltă de 2,5 cm
poartă numele unui decor format din cercurt concentrice (fig. 4/4).
A doua piesă, fragmentară, în formă de bastpnaş, cioplit pe o parte,
lung de 10-12 cm este găurită în cîteva locuri şi apoi rebutată (fig. 4/1).
In atelierul nr. cinci apare fragmentar, un obiect semicircular, lucrat
din două plăci de corn suprapuse şi prinse în nituri (fig. 4/2). Avind in ve
dere forma sa şi faptul că este faţetat la partea exterioară, poatte fi inter
pretat ca tipar de trasat conturul minerului semicircular la piepteni.
In bordeiul numărul şase s-a descoperit o piesă care ar putea constitui
tPparul modelului de pieptene cu mînerul în formă de clopot. Trebuie să
recunoaştem însă că in materia primă descoperită in acest atelier n-am sur
prins nici o placă semcirculară pentru mîner modelată în formă de clopot,
aş.a încît piesa aici în discuţie poate să fie şi de altă utilitate ce ne scapă in
prezent. (fig. 3/5).
Merită de asemeni semnalatp. existenţa în interiorul utimelor trei lo
cuinţe atelier a citorva fusaiole, ceea ce documentează şi alte preocupări
7. Spre deosebire de
ooţinută din fîşii de ta.blll, prin batere •cu ciJciCI8Jil�, tn
atellerele 3, 5 şi 6 s-au găsit bociţi de sinnl rotundA sau rec ngulară in secţiune
tlră asperităţi la suprafaţA, dind impresia că a fost obţinutl pnn turnare.

sirma

8. Op. cit. p. 274. Ln atell erul

tişii de tabli bAtute

cu

�

nr. 6 a apArut
a.buru:lenitl .s.inna
ciocanul, ca şi in cazul atelierului nr. 2.

mai
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Birlad-Valea Seacă. Corn de cerb retezat de pe axul central. sp:-e a intra
in faze nOi de lucru descoperite in bordeiul nr. 3
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Fig. 6

-
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Birlad-Valea Seacă. Corn de cerb in faze incipiente de lucru descoperite
1.
· in bordelul ateli er nr. 3
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Fig. 7

Bil'lad-Valea Seacă. Rozete de corn de cerb desprinse natural de pe cra
niu, cu urme de prelucrare In atelierele nr. 3 şi 5 (1, 3, 4), bucăţi de oom
-

retezate

(2,

5,

6)

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

�

�
"'�>» '.. �,,'

...
�

Fig. 8

.

'

'

'

'

'
'

:

Bîrlad- Valea Seacă. Plăcute din corn de cerb cu dinţi şi fără dinţi ( 1 -4)
în atelierel enr. 3 şi 5
plăcute in faze incipiente
de lucru (5) /descoperite
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

2

6
3

7

8

1 4;

5

1u

9

13

Fig. 9 - Bîrlad-Valea Seacă. Restut�i de la încheierea piepten i lor (fixarea plăcilor
pe mîner) ( 1 ) , plăcuţe pregătite pentru ultimele faze de lucru, fixarea î n miner şi
tăierea dinţilor (2- 1 3) plăcute cu dinţi tăiaţi dar rebutate , descoperite în
atelie[ul nr. /3 http://cmiabc.ro
( 1 4- 1 5)
http://www.cimec.ro
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13

Bîrlad-Valea Seacă. Surcele (cioplitură) de pe pa:·tei interioară (miezul)
Fig. 10
plăcilor dreptunghiulare (1), surcele (cioplitură) externă de la plăcuţele dreptun
ghiulare (2-9), bucăţi de corn din care s-au ales părţile utilizabile (10-14)
-
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Bîrlad-Valea Seacă. Corn de cerb �-etezat pentru plăci semicirculare din
Fig. I l
-care se lucra minerul ( 1-2), plăci s�micirculare finisate pentru mînere, descoperite
in bordeilele atelier nr. 3 ş i 5
-
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1
Fig. 12

-

Birlad-Valea Seacă Aspect din bordeiul nr. 3 ( 1 ) Materie primă în faze
incipiente de lucru din atelierele 3, 5 şi 6 (2-3)
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1

1

6

Fig. 13
Birlad- Valea Seacă. Vas lucrat cu mina des·:operit în a telierul nr. 5 (1),
vas lucrat la roată din atelierul nr. 3 (2), ceaşcA fără toartă descoperită l: n atelie:.ul
nr. 6 (3) fragmente ceramice lucrate la roatA descoperite în atelierul nr. 3 (4-S),
buză de vas luc:•at cu mina, cu crestături oblice (6)
-
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Fig. 14

-

Bfrlad-Valea SeacA. Aspect din atelierul nr. 3
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1

Fig. 15

2
-

Btrlad-Valea Seacă. Aspecte din atelierele
nr. 5 ( 1) si atelierul nr . 6 (2)
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ale locatarilor respectivi in afară de meşteşugul de bază, prelucrarea cor
muui de cerb.
Dar cel mai important aspect ni se pare acela al prezenţei masive a
ceramicei lucrate cu mina de străveche tradiţie geto-dacă.
Printre formele de vase lucrate cu mina din pastă grosolană, pe primul
loc se situiază ceaşca dacică descoperită într-un număr de 10 bucăţi, în
lc;>cuinţa numărul cinci dar nelipsită nici în locuinţele trei şi şase (fig. 4, 5
f1g. 4/6, 7, 8 fig. 13/3). Alături de ceaşca dacică apare vasul în formă de sac
de dimensiuni variabile, cît şi numeroase fragmente din aceeaşi categorie
ceramică (fig. 13/1, 6).
Nu lips�şte nici ceramica lucrată la roa tă din pastă fină sau zgrun
ţuroasă, dar în cantitate redusă, in comparaţie cu cea lucrată cu mina (fig.

1 3/2, 4, 5).

Prin tehnica de lucru la această specie ceramicăJ, cît şi prin formele
de vase existente, ea se încadrează în categoria ceramicei fine şi zgrun
ţuroase specifice sec. IV e.n. , abundente în aria culturii de tip Sîntana de
Mureş.
Prezenţa unor vase de certă tradiţie geto-dacă, în cuprinsul aşezării de
pe Valea Seacă, subliniază mai mult faptul că locuitorii de aici reprezen
tau populaţia autohtpnă în cea mai mare măsură.
Cu toate că printre monumentele de cutură materială geto-dacică din
etapele anterioare sec. IV e.n. nu se întUneşte pieptenele din os de 1jipul
care se lucra la Valea Seacă, apartenenţa etnică geto-dacică a meşteşuga
rilor, din această aşezare nu poate fi pusă la îndoială.
Probabil că acest meşteşug va fi fost preluat) de la populaţiile migra
toare care pătrund în această regiune la sfîrşitul sec. III şi care foloseau
frecvent pieptenii de tipul amintit.
Insuşirea meşteşugului prelucrării osului de către localnici, trebuie
pusă pe seama receptivit)iiţii populaţiei autohtone faţă de asemenea pro
duse de largă utilitate în higiena podoabei capilare.
Solicitările sporite de piepteni vor fi determinat pe autohtoni să or
ganizeze producţia lor pe scară largă, cu atît mai mult cu cît materia pri
m!, cornul de cerb, se găsea din abundenţă în pădurile din imprejurimi.
In cadrul aşezării de pe Valea Seacă au fost) descoperite pinA tn pre
zent şase ateliere, toate avţnd acelaşi profil şi aproximativ acelaşi grad
de specializare. Dacă adăugăm la aceasta faptul că şi in alte puncte ale
aşezării au apărut deja unele fragmente de coarne prelucrate putind in
dica prezenţa unor ateliere aSemănătoare, atunci avem în; faţ;ă tabloul

organizării activităţii meşteşugăreşti destinată unui larg schimb de pro
duse cu alte aşezări.

Cit de mare va fi 'fost volumul acestui schimb, este incă greu de pre

cizat intruciti nu se cunoaşte exact numărul de ateliere specializate in pro

ducţia pieptenilor. Faptul că in atelierele cercetate se află o cantitate mare
de materie primă, ne ajutA să intrezărim totuşi

o

intensă

activitf;l.te de

schimb, in cadrul obştiilor săteşti din regiunea colinelor Tutovei, in sec.

IV e.n.
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Dimensiunile acestei activităţi şi semnificaţia lor economico-socială
vor putea fi mai bine elucidate pe măsura idenij.ficării intregului complex
de ateliere din aşezarea de la Bîrlad.
NOUVEAUX ATELIERS POUR FAIRE DES PEIGNES DE CORNES DE CERF
DU IV-E SI�CLE DE n. e. DE VALEA SEACA-BlRLAD
Resume
Les recherches de !'habitat de type Sin.tana de Mureş-Cernea.kov Bîrlad, ont con
tinue le lomg des annees de 1967-1968.
On a en.oore deoouvert quatre nouvelles huttes amenagees comme des ateliers
pour ia..i n:· des peign.es de oo.rnes de cert Le dernier atelier est pl'US grand en ce qui
conc:erne 1a su.rf.ace habitable. A -cette demiere hutte on a surpris l'entree et l'empla
cem:ent des pilieors qui SCIU•tenaient le toit.
Dans tous ces ateliers an faLsait aproximativement le meme type de peigne, rea_
lise par trods pJaques SJU];)el".pOSees par des dvets metalliques et a 1a. maatiVelie semi 
circulairc.
Mais le plus sig,nifi,oatif est le f.a.it que dans t.ous les ateliers ex.am.ines on a tro
uvc des elem€'Jllls ceramaques d'une tres ancienne traditian geto-d:ac.i.que, pa.mU les
quels. la t.asse dacique" anssi.
A part "la tasse" travaillee a la main d'une pâte commune, on a decouvert des
fragmenl5 dt- vases type bocal dont quelques uns en entier.
'l'en:mt oompte de la ceranuque travaillee a la main. du dess in aplique sur cette
ceramique et SU!I' celle travaiDee a la roue. an apprecte que les artisans de l'habitat
de Valea Seacă I'E!Piesentent, sans aucun doute. la PCIPU!ation a.utochtone.

EXPLICATIONS DES FIGURES

. Fig. 1 - Rosette de corne de cerf (1 -2) : fragment de crane. (3) ; Corne de cerf
ectme pour obtenir des ploques rectangulaire, (4-5) ; Co:ne de cerf en vue d'obtenlr
des �laques po·Jr le manche d'outi' s (6).
F1 g. 2 .
Le peigne decouvert en atelier 5 (1-3) : La tasse dacique decouverte
en hutte 5 (4-5) .
Fig. 3 - Le peigne en corne de cerf ctecouvert en atelier 5 (1) ; des plaques
rectangulaire avec le dents coupes (2, 4).
Fig. 4
Le pieces divers en co:mes de cerf decouverte en ateliers
3 et 5
{1, 2, 4) fusaiols decouvertes dans le mems ateliers (3, 5) ; tasses (6-8).
Fig. 5. - Le corne de cerf ecime dans l'axe central decouvert dans le hutte 3.
Fig. 6. - Le corne de cerf en phase de debut du travail decouvertes dans le
hutte 3.
Fig. 7. - De rosette en corne de cerf decouverts dans les huttes nr. 3 et 5, (1, 3,
4) des morceaux de cornes ecimes (2, 5, 6).
Fig. 8 - Des p aques en cornes de cerf (1-4) ; des plaques qui sont en premiere
etape d'usinage decouvertes dans les ateliers (3-5).
Fig. 9. - Des plaques prepares poure les demier es etapes du travail 8 (1-15).
Fig. 10 - Les eclats en corne de cerf (1-14).
Fig. 1 1 - Des cornes de cerf dont se preparaint des manche d'outils (ateliers
3 et 5).
Fig. 12
Matiere primes pour obtenir des autils.
Fig.. 13 - Le vase travaille a'la main (1), atelieD 5 : vase travaille au tour (2),
l'atelier 3 ; tasse sans anse decouverts (3) !'atelier 6 ; des fragments ceramiques
travaille'au tour (4·5), !'atelier 3 ; avec des crets obliques (6).
Fig. 14 - L'aspect du l'atelier nr. 3.
Fig. 15 - Vue generale de l'atelier nr. 5 et 6.
-

-

-
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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.
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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.
,

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

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.
,

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

EVOLUŢIA CULTURII MATERIALE DIN MOLDOVA IN SEC. VI-X

· t- - -

�- ·
.-

A

2 ..
----1.·.·:·

•

�

,}

�------

?59

5

:· "

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)

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

EVOLUŢIA CULTURII MATERIALE DIN MOLDOVA IN SEC. VI-X

26 1

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

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

EVOLUŢIA CULTURII MATERIALE DIN MOLDOVA IN SEC. VI-X

295

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.
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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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DESCOPERIRILE ARHEOLOGICE DE LA OITUZ
(Judeţul BACAU)
D. GH. TEODOR,

C.

BUZDUGAN şi 1. MITREA

In unna unor cercetări de suprafaţă efectuate întte anii 1957-1958 au
fost semnalate în punctul "Bitca", de pe teritoriul comunei Oituz, refturi
ceramice prefeudale. Primele descoperiri au fost făcute de către învăţă
tlorul Gh. Caiter din localitate şi au fost verificate apoi pe teren de către
praf. N. Zaharia şi C. Buzdugan.
Avîndu-se in vedere importanţa deosebită pe care o prezentau mate
rialele ceramice identificate aici, Muzeul de istorie din orşaul Gh. Gheor
ghiu-Dej, în colaborare cu Institutul de istorie şi arheologie din laşi, a
întreprins în anul 1964 un sondaj arheologic.
Locul pe care au fosfl descoperite resturile ceramice amintite se pre
zintă sub forma unei terase secundare a riului Oituz, coborind în uşoară
pantă către apă în direcţia NE-SV. Terenul, proprietatea I.A.S. Săndu
leni, a fost in 1962-1963 arat pînă la o adincime de 0,80 m., fiind plantat
cu pomi fructiferi (fig. 1/1).
Datjorită, lucrărilor agricole intreprinse aici, straturile arheologice au
fost complet distruse pe toată întinderea terenului, împiedicînd astfel ob
servaţiile stratigrafice. �a se şi explică de ce în toate secţiunile trasate
matjerialele arheologice din diverse epoci apar amestecate.
Avîndu-se în vedere destinaţia terenului (livadă), s-au trasat mai
multe secţiuni şi casete acolo unde resturile arheologice răvăşite de plug
se grupau, indicînd eventual complexe de locuire.
Singura porţiune de terasă neafectată de lucrările agricole, foarte re
dusă de altfel, se află în afara perimetrului I.A.S., în apropierea rîului
Oituz. Prin secţiunile trasate aici nu s-au identificat declt resturi spora
dice medievale (fig. 1/2).
In interiorul perimetrului I.A.S., prin secţiunile şi casetele trasate s-a
descoperit o mare cantntate de fragmente ceramice prefeudale, amestecate
cu pietre inroşite de foc, bucăţi de cărbune, lipituri şi pămînt înroşit, pro
venind, desigur, de la locuinţele distruse.
Aşa cum aminteam, datorită acestor distrugeti, nu s-au putut face nici
un fel de observaţii cu privire la tipul de locuinţe, orientarea lor, etc. Prezenţa
bucăţilor mari de bîrne carbon.izate, piet]rele foarte arse, provenite de la
vetre, ca şi bucăţile de pămînt înroşit, in număr destul de mare, arată in
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mod sigur că aşezarea a fost distrusă de un. incendiu violent. Acelaşi lucru
îl dovedesc şi fragment�le ceramice, în marea lor majoritate puternic
arse secundar, dintre care unele zgurificate.
In ceea ce priveşte ceramica, deşi nu s-au putut face observaţii stra
tigrafice precise, analiza atentă a materialului indică două faze de locuire
distincte.
După caracteristicile pe care le prezintă,
ceramica descoperită la
Bîtca-Oituz se împarte în mai multe categorii.
Prima categorie, relativ destul de numeroasă (circa 30%), o constituie
-eeramica lucrată cu mîna.

1

'Fig. 1

-

Aşezarea de la Bîtca-Oituz văzută dinspre sud
2 . s;aţiu:1ea feudală.

1, staţiunea prefeudală ;
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6

Fig. 2

-

Ceramică lucrată cu mina (sec. VIII-IX)
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Fragmentele din această cattegorie, provenite fără excepţie din vase
borcan, sint lucrate dintr-o pastă avînd în compoziţie cioburi pisate ames
tecate în cîteva cazuri cu pietriş, de culoare roşie, uneori cu pete cenuşii
{fig. 2).
In ceea ce priveşte forma, estle constatată oala-borcan cu buza răs
frîntă, cu marginea tăiată drept, sau în citeva cazuri puţin rotunjită. Pe
marginea buzei apar frecvent alveole sau crestături mici. Gîtul vaselor
.este puţin reliefatl, umerii bombaţi şi corpul rotunjit. Fundurile sînt re
lativ groase avînd de regulă diametru! mai mic decit al gurii. In general,
aceste vase nu prezintă ornament pe corpul lor, cu excepţia unuia care
are dispus pe umăr un şir de crestături (fig. 2/12).
A doua categorie o formează ceramica lucrată la roată înceată. Ea
reprezintji o proporţie de circa 50%. Vasele au fost lucrate dintr-o pastă
în compoziţia căreia s-au introdus cioburi pisate, uneori in combinaţie cu
pietriş. Culoarea vaselor este roşie, mai rar brun-roşcată. Multe din frag
mente prezintă o ardere secundară, citeva exemplare fiind chiar zgurlfi
cate. Fragmentele provin din vase-borcan de mărime mijlocie, cu buza
răsfrîntă, gîtul puţin conturati, umerii prelinşi şi corpul bombat, prezen
tînd, în funcţie de curbura buzei şi a umărului, mai multe variante, şi
anume
a) Oala-borcan de mărime mică sau mijlocie cu buza desflul de înaltă,
relativ subţire şi arcuită, tăiată drept sau rotunjiti. Corpul este destul de
bombat, umerii prelinşi, iar fundul, puţin înrgoşat, are diametrul mai
îngust decît gura, care este in general largă. Pe suprafaţa corpului pre
zintă ornamentte formate din fascicole de linii orizontale sau caneluri mai
înguste sau mai late, precum şi linii vălurite, adesea în combinaţii cu linii
orizontale, dispuse alternativ sau trase în ghirlandă (fig. 3/1 , 3-6, 9, 1 1 , 1 3 ;
fig. 4/2, 8, 1 1 ; fig. 5/4, 12 ; fig. 6/9, 12).
b) Vas-borcan de mărime mijlocie cu buza destul de scurtă şi răs
frîntă în afară, tăiată drept sau rotitmjită. Nu are gît, în schimb umerii
.sint bombaţi , corpul bine reliefat, fundul ingust, uneori ingroşat. Pe su
prafata corpului sînt ornamentate de obicei cu linii orizontale sau vălu
rite, dispuse simplu sau in combinaţii. In citeva cazuri prezintA în interior
şi pe margine un ornament format din fascicole de linii vălurite (fig. 3/2,
8, 10 ; fig. 4/3, 5, 7, 10, 12-13 ; fig. 5/1, 2, 6-7, 1 1 , 13 ; fig. 6/3, 5-7, 10).
c) Vas-borcan de dimensiuni mijlocii şi mai mari, avînd gura largă,
buza destul de mică şi ţuţin trasă în afară. Umerii sînt destul de aplatisaţi,
corpul puţin bombat, iar fundul foarte ingust şi destul de îngroşat. Vasele
prezintă pe suprafaţa lor ornamente formate din linii orizontale şi in val,
dispuse în şiruri sau altemind, precum şi ornamente executate cu piep
tenul în şiruri oblice (fig. 3/12 ; fig. 4/6 ; fig. 5/5, 8-10 ; fig. 611-2, 4, 8,
13-14).
d) Oala-borcan de mărime mijlocie avind corpul aproximatd.v bitron
conic. Buza este în general scurtă şi răsfrintă, fiind tăiată drept sau ro
tunjită şi prezentînd în cîteva cazuri o uşoară şănţuire in exterior. Fundul
are diametru! destul de mare, aproxirnaf)iv egal cu al gurii. Decorul este
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compus, de asemenea, din linii orizontale vălurite şi caneluri mai late
sau mai înguste (fig. 3/7-8 ; fig. 4/1 , 4, 9 ; fig. 5 /3, 1 4 ; fig. 611 1).
A treia categorie o constitluie ceram\ca lucrată la roata rapidă. In ca
drul acestei categorii, in funcţie de compoziţia pastei, pot fi deosebite
două specii distincte :
a) Ceramica avînd în compoziţie nisip şi uneori microprundişuri .
b) Ceramica cenuşie sau gălbui-roşiatică, fină.

2

8

Fig. 3

-

Ceramică lucrată cu roata înceată. de tip protodridu (sec. V I I I-XI)>
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Fig. 4

-

Ceramică lucrată cu roata inceatl, de tip protodridu (sec. VIII-IX)
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Ceramica cu nisip şi microprundişuri are o culoare roşie sau brun
cenuşie, pasta fiind dură cu aspect zgrll!llţuros. Din această specie au fos�
lucrate vase de tip borcan cu buza răsfrîntă, adesea rotunjită, avînd ume
rii bine conturaţi şi corpul bombat, fundul destul de subţire, mai îngust
ca diametru decît gura. Pe unele din acesf)e funduri au fost imprimate
in relief stampile. Ornamentul este constituit din benzi de linii orizon
tale şi vălurite, combinatte, uneori suprapunîndu-se, precum şi din linii
executate cu pieptenul şi dispuse în şiruri oblice sau în formă de cren
guţă imediat sub buza vasului (fig. 7 şi 8).
Specia ceramicii fine este reprezentată prin cîteva fragmente prove
nite dtn vase cu corpul globular,
avînd
buza îngus�ă şi răJ3fr"intă în
formă de colac sau simplă, rot]unjită, prezentînd pe corp decor din fas
cicole de linii lustruite dispuse în triunghiuri sau vertical (fi.g 9). Două
fragmente prezintă şi o linie orizontală (fig. 918-9).
In general, după caracteristicile de formă, tehnică şi decor a cate
goriilor ceramice prezentate, se pot stj!ibili (în lipsa observaţiilor strati
grafice), pe baza analogiilor cu descoperirile similare din restul teritoriului Moldovei, două etape cronologice distincte.

)

Astfel, ceramica lucrată cu mîna prezintă analogii în aşezările de la
Lozna-Dorohoi 1, Dorobanţi-Iaşi 2,
Hlincea-Iaşi 3,
Suceava-Drumul
Naţional 4 şi altele, dataf)e în sec. VII-VIII. Ea reprezintă o evoluţie a
formelor de vase întîlnite încă din sec. VI-VII.
Ceramica lucrată cu roata înceată poate fi raportată în schimb, după
caracteristicile pe care le prezintă variantele sbabilite in cadrul ei, la două
etape cronologice distincte.
Astfel, prima şi a doua variantă (a-b) şi parţial anumite vase din va
rianta d îşi găsesc asemănări atît ln descoperirile din Moldova, de la Su
ceava-Drumul Naţional, Vădeni-·Murgeni

şi Simila-Bîrlad, în

judeţul

Vaslui 5, precum şi în descoperirile din Cîmpia Munteană 6 şi din

est)ul Transilvaniei 7, datate în secolul VIII.

sud
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F.lg. 5

-

Cemmică lucrată cu roata inceată, de tip proto dridu (sec. VIII-IX)
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Celelalte variante ale acestei categorii (c-d), cu numreoase similitu
dini în aşezările de la Hlincea, Spinoasa 8, Dăneşti 9, Prodana--Bîrlad 10,
Băiceni-Iaşi 11 etc., sint de obicei datate in secolele VIII-IX. Pînă în
prezent ele nu au fost documentate în aşezări datiate anterior acestei
vremi 12.
A treia categorie ceramică, constituită în special din specia lucrată
la roată rapidă din pastă cu nisip şi microprundişuri, cu analogii apropiate
în aşezările de la Spinoasa 13, Dăneşti 14, Vădeni 15, Dodeştd 16, Epu
reni 17, în Moldova şi de asemenea în aşezările de la Dridu 1s, Ileana-Pa
dari 19, Dinogeţia 20 şi altele, în cîmpia dunăreană, aparţine culturii Dridu
(sec. X) 21•
In ceea ce priveşte specia fină, cenuşie sau roşie-gălbuie, unele frag
mente, după caracteristicile lor, pot fi datate în sec. IX-X, în schimb
altele, pe baza analogiilor cu descoperirile similare de la Suceava-Dru
mul Naţional şi Hlincea, se încadrează in limitele secolului VIII, eventual
inceputul secolului IX 22.
După părerea noast)ră, ceramica lucrată cu mîna, unele din categori
ile ceramicii lucrate la roata înceată, ca şi cele cîteva fragmente din pastă
fină, semnalate mai sus, constituie prima fază culturală din aşezarea pre
feudală de la Bitca-Oituz, datată în secolele VIII-IX.
8. Anton Niţu şi Dan Teodoru, op. cit., p. 488-489, fig. 5/1-2, 5-6 ; fig. 7/1 , 5-7 ;
A. Niţu, Em. Zaharia şi D. Teodoru, Sondajul din 1957 de la Spinoasa-Erbiceni, fn
Materiale, V I . 1959, p. 535, fig. 4/4 ; D. G. Teodoru şi Em. Zaharia, Sondajele de la
SpiftOaSa şi Erbiceni, î n Materia-le, VIII, 1962, p. 36-38. fig. 3 / 1 .
9 . M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, Sondajul arheologic d e la D41J.e1şti
Vaslui, in Materiale, VIII, 1962, p. 52-54, fig. 5 şi 7.
10. D. Gh. Teodor, V. Palade şi Eug. Popuşoi, Săpăturile arheologice de la Pro
dana-Birlad (in manuscris) .
'
1 1. 1. Ioniţă şi V. Spinei, Aşezarea prefeudală de la Bdiceni-SUişte, in Arheo
logia Moldovei, VII (in pregătire).
12. D. Gh. Teodor, Unele probleme privind evoluţia culturii materiale din Mol
dova insecole!e VI-X, în prezentul volum, p. 291-295.
13. A. Nitu şi D. Teodoru, op. Cit., p. 489, fig. 6 ; A. Niţu, Em. Zaharia şi D. Teo
-doru, op. cit., p. 535-536, fig. 4/1-2, 5-6 ; D. G. Teodoru şi Em. Zaharia, op. cit
p. 37-38, fig. 3/2- 1 0.
14. M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, op. cit., p. 54-56, fig. 10 şi 11.
1 5. Vezi nota 5.
1 6. D. Teodor. G. Coman şi V. Spinei. Aşezarea de tip Dridu de la Dodeşti (in
manuscris) ; Dan Gh. Teodor, Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe taritoriul
Moldovei, în SCIV, 19, 1968, 2, p. 244, fig. 4/2, 4 ; fig. 1 1 .
17. D. Gh. Teodor ş i G . Coman, Aşezarea d e tip Dridu de la Epurent-Vaslui (în
manuscris) ; D. Gh. Teodoru, op. cit.. p. 246, fig. 10.
18. 1. Nestor, Contributions a.rcheologiques au probl!}me �es Proto-Rou�ins.
La ctvilisation de Dridu, in Dacia, N. S., II, 1958, p. 371 şi urm. ; Eug. Zahana, Să
.•

păturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia lşi istoria perioadei de formare a
poporului român, Buc., 1967. p. 79-93.
19. VI. Zirra, Cercetări feudale timpurii la lleana-Podari, în Materiala, V, 1959,

p.

sos.

fig. 5.
20. M. Comşa, în Dinogeţia, I, 1967, p. 123-229, fig. 70, 73, 76-78, fig. 81 -83, 92,
'94-97. etc.
21. Eug. Zaharia. op. cit., p. 103- 1 10 ; D. Gh. Teodor, op. cit., p. 270-273.
22. D. Gh. Teodor. op. cit., p. 270-272, fig. 22/5, 6, 9, 10.
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Ceramică lucrată cu roata inceatA, de tip protod.ridu (sec. VIII-IX)
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Fig. 7

-

Ceramică de tip Dridu (sec. X)
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Acest,e elemente ceramice, la fel ca şi în alte locuri de pe teritoriul
Moldovei, rP.prezintă un aspect de cultură protodridu, avînd directe legă
turi cu cultura Dridu propriu-zisă. 23.
Aspectul protodridu, ca şi în restul teritoriului României, constituie
de fapt una din etapele premergătoare definitivării culturii Dridu, expli-

2

6

8
Fig. 8

-

Ceramică de tip Dridu (sec. X)

cînd transformările petrecute în cadrul evoluţiei culturii materiale din
perioada secolelor VI-XI 24.
Prin des�operirile prefeudale de la Bîtca-Oituz, deşi lipsite de apor
tul unor observaţii stratigrafice menite să precizeze succesiunea în timp·
a celor două aspecte cultlurale stabilite tipologie, s-a reuşit totuşi să se·
identifice şi în această regiune a Moldovei existenţa elementelor cultu
rale protodridu şi Dridu.
23. D. Gh . Teodor, op. . cit.. p. 279-272.
24. 1 . Nestor, Les donnees archeologiques at le probleme

de

la formation du..

peuple romam, in Revue roumaine d'histoire, 3, 1 964, p. 404 Şil urm.
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Materialul ceramic, foarte numeros, oferă posibilitatea studierii unor
variate forme de vase din perioada secolelor VIII-X, precum şi anumite
detalii de tehnică şi decor.
!mpreună cu materialul ceramic prefeudal s-au mai descoperit şi
cîteva unelte specifice acestei vremi. Amintim existenţa cîtorva împun-

Fig. 9

-

Ceramică fină cenuşie sau gălbuie de tip protodridu
şi Dridu ( 1 -2, 4-5, 7-8)

(3, 6, 9)

gătoare din os, a cîtorva cuţite de f.ier fragmentare, a unei mărgele de
lut şi a unei bucăţi de gresie folosită pent)ru ascuţit (fig. 1 019, 4, 6- 1 1 ).
Pe lîngă materialul prefeudal, sondajul executat la Bîtca-Oituz a
prilejuit identificarea unei aşezări medievale din secolele XV-XVI, pre
cum şi a unui cimitir de înhumaţie aparţinînd aceleeaşi vremi (două mor
minte fără inventar).
21

-

Ca.rpica
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In ceea ce priveşte materialul feudal, menţionăm mai multie frag
mente de vase lucrate la roată, din pastă nisipoasă şi fină de culoare că
rămize sau cenuş.ie. Ele provin din oale sau chiupuri de dimensiuni va
riate, unele prezentînd la partea superioară torţi. Ele au buza bine relie
fată şi şănţuită în interior, avînd ca omament pe umăr un fascicol de
linii orizontale incizate (fig. 1 1).

3
5
7
9
1

2

6

11
Fig. 1 0 - Unelte şi obiecte din epoca bronzului (5), pvcieudale
(1, 4, 6-1 1 ) şi lleudale (2-3)

Analogiile cele mai apropiate le găsim în ceramica din aceeaşi vreme
descoperită la Suceava, Iaşi, Baia, etc. Impreună cu ceramica feudală s-au
descoperit şi cîteva unelte din aceeaşi vreme (•fig. 1 012-3).
Cu prilejul săpăturilor întreprinse aici s-au mai descoperit şi cîteva
fragmente ceramice şi un ac de bronz aparţinînd epocii bronzului (fig.
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1 015). Existenţa acestor urme nu este izolatjă, dacă se are în vedere că în
imediata apropiere a aşezării cercetate, pe malul celălalt al Oituzului, a
fost identificată, prin cercetări de suprafaţă, o staţiune din epoca bron
zului 25.

1

Fig. 1 1

-

Ceramică feudală (sec. XV-XVI)

Caracterul limit"!at al sondajului arheologic efectuat la Bltca-Oituz,
determinat de situaţia deosebită a terenului distrus de lucrările agricole,
nu ne-a dat posibilitatea de a face consideraţii mai ample nid în ce pri
veşte aşezarea prefeudală, nici în ce priveşte aşezarea feudală mai tîrzie.
Rămîne doar să subliniem importanţa pe care o prezintiă materialul arheo
logic descoperit, în special a aceluia prefeudal, pentru înţelegerea evolu
ţiei societăţii locale din această parte . a Mold�vei. In acest sens este sem
nificativă strînsa legătură ce a putut fi constatjată cu descoperirile cores
punzătoare prefeudale din regiunea de sud-est a Transilvaniei, explicabilă
fost

25. Materialul ceramic din această statiune, ca şi acul de bronz mentionat. au
determinate

de

către

cercetătoarea M.

Florescu.
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de altfel, atît prin evoluţia însăşi a culturii materiale din secolele VIII-X
de pe teritPriul României în general, cît şi prin poziţia geografică a �
zării identificată 'in depresiunea Oituzului.
LES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES d'OITUZ (DEPARTEMENT DE BACAU)
R�sum�
Dans le present article les auteurs publient les resultats des recherches archeo
logiques entreprises en 1964 a Bitca-Oituz, departement de Bacău.
Par suite de la destruction des couches archeologiques par les travailles agri
coles ont n'a pas pu obtenir de donnees stratigraphiques precieuses.
A l'occasion des recherches effectuees on a decouvert un grand nombre des
fragments de poterie prefeodale (VIII-e--X-e siecles), ains que des vestiges feo
dales (XV-e--XVI-e siecles).
En ce qui concerne la poterie prefeodale on peut identifier trois especes prin
cipales : la premiere faite a la main. la deuxieme travaillee au tour lente et la
troisieme travaillee au tour rapide.
La ceramique faite a la main renferme habituellement dans sa pâte des tessons
broyes parfois aussi du sable ou de menus cailloux. Le principale forme est le
bocal avec des epaules aplaties ou proeminentes, le corps svelte ou legrement
bombe, le rebord evase, parfois un decor d'alveoles et d'encoches (fig. 2).
La ceramique travaillee au tour lente presente en general la meme pâte, mai&
elle est mieux travaillee et richement ornes par bandes au lignes simples, ondoulees
et horizontales. Selon les formes des vases on a etabli quatre variantes (a, b, c, d,)
(fig. 3, 4, 5 et 6).
La ceramique travaillee au tour rapiae selon la composition de la pâte se
separe en deux especes : l'espece sablonneuse de couleur rouge (fig. 7 et 8) et
l'espece fine, d'habitude de couleur grise ou jaunâtre (fig. 9).
Ceramique travaillee a la main et au tour lente ainsi que les quelques frag
ments ceramiques fine lustree, d'apres les analogies de Hlincea, Suceava
Drumul
Naţional. Lozna - Dorohoi, etc., sont datees des VIII-e--IX-e siecles, representant
un aspect culturelle du type proto-Dridu.
La ceramique travaillee au tour rapide, par analogie avec la ceramique d�
couverte dans les etablissements du X-e siecle de la Moldavie et de la plaine du
Danube, correspondant a la civilisation de Dridu' proprementi dite. On a decbUver'ti
egalement quelques objets et outils de la meme epoque (fig. 10/1, 4, 6-11).
En ce qui concerne la poterie feodale, par analogie avec la c&amique de
couverte dans les etablissements de Suceava, Iassy, Baia, etc., elle est datee du
XV-e--XVI-e siecles (fig. 11) .
On a decouvert egalement quelques vestiges de l'epoque du bronza (fig. 10/5).
·

-
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Fig. 1. L'etablissement de Bitca-Oituz vu du sud : 1, station prefeodale ; 2, station
feooale.
Fig. 2. Ceramique travaillee a la main (VIII-e--I X-e siecles).
(VIII-e--IX-e
proto-Dridu
Fig. 3. Ceramique travaillee au tour lente, de
type
siecles).
Fig. 4. Ceramique travaillee au taur lente, de type proto-Dridu (VIII-e--I X-e siecles).
Fig. 5. Ceramique travaillee au tour lente, de type proto-Dridu (VIII-e--IX-e siecles).
Fig. 6. Ceramique travaillee au tour lente, de type proto-Dridu (VIII-e--IX-e siecles).
Fig. 7. Ceramique de type Dridu {X-e siecle).
Fig. 8. Ceramique de type Dridu {X-e siecle).
F'lg. 9. Ceramique fine gnse ou jaunâtre de type proto-Dridu (3, 6, 9) et de type
Dridu (1-2, 4-5, 7-B) .
Fig. 10. Outlls et objets de l'epoque du bronze (5), prefeodales (1, 4, 6-11) et feo
dales (2-3).
Fig. 1 1 . Ceramique feodale (XV-e-XVI-e siecles).
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Cu ocazia unor săpături efectuate de cetăţeanul Ioan Porcescu, pen
tru amenajarea unui beci, la locuinţa sa din Roman, strada Miron Cos
tin nr. 30, au fost găsifle zece monede. Opt din aceste monede au intrat in
proprietatea Muzeului de istorie Roman, celelalte două, impreunA, cu
cîteva mărgele găsite în acelaşi loc, nu au mai putut fi recuperate.
După cum reiese din informaţiile primite de la Ioan Porcescu, in
urma unor deplasări la faţa locului, monedele au fosti găsite lipite intre
ele, probabil cu resturile materiei în care au fost învelite, în apropierea
a trei schelete deranjate. Alte cîteva schelete deranjate au fost găsite in
apropierea celor amintitie, cu ocazia montării unei conducte de apă, de
către acelaşi cetăţean ; descoperirea scheletelor indicind existenţa unui
cimitir în acel loc.
Cele opt monede reprezintă trei variante a tipului cunoscut ce are pe
avers stema Moldovei cu atributjele sale, iar pe revers scutul în interiorul
căruia se află litera M cu o cruce deasupra şi prezintă două valori mone
tare : dubli graŞii şi groşi. Legenda atît pe avers cît şi pe revers este :
"+ ELIASWOIWODA."
Dăm mai jos descrierea monedelor grupate pe variante 1 şi valori.
Varianta A
Dublu gros
1). Av. IASW 2 c. p.
Cap de bour cu steaua cu cinci raze intre coarne, in stjnga semiluna,
tn dreapta · rozeta din. cinci petale.
Rv. ... LI...WOI... 21 c. p.
Scut in interiorul căruia se află litera M cu o cruce deasupra, in stin
ga scutului o cruce.
AR. 20 mm., 1 ,81 g., exemplar uzat, legenda parţial ştearsă� (fig. 1/,1).
Variantă inedită.
VariantJ;l B
Dublu gros
*o parte din materialul bibliografic ne-a fost indlcat şi pus la dispozitie de
tov. Octavian Iliesc,u, de la Cabinetul numismatic al Bibliotecii Academeli R.S.R.,

căruia ii multumim şi pe aceastA cale.
1. Literele şterse din cauza uzurii şi cele de
Inlocui te in text cu. . . . . . .

pe

fragmentele
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2). Av. + EL .. WODA
2 c. p.
Cap de bour cu steaua cu cinci raze intre coarne, în stînga semiluna.
în dreapta rozeta din cinci petale.
Rv. +ELI...S... 2 c. p.
Scut în interiorul căruia se află litera M cu o cruce deasupra, sigla A
deasupra scutului.
.

5

2

6

3

1

4

Fig. 1

-

8

Monede descoperite la Roman, sti\ Miron Costin
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AR. 20 mm, 1,26 g., exemplar uzat, legenda parţial ştearsă, un frag
ment lipsă (fig. 112).
Haşdeu 2, col. 2438, nr. 1 6 şi tabel B, nr. 1 ; C. Moisil 1 3, p. 113 ;
C. Moisil II 4, p. 28, tip 2 şi p. 27, fig. 2 ; C. Moisil III s, XIX, 1911, p. 38},
nr. 2; XXIII, 1913, p. 21 7 , nr. 212; Severeanu 6, p. 64, fig. 9 1 0 ; Fischer '•
p. 27, nr. 1 1 1 şi tabel Il, nr. 1 1 1.
-

Gros

3) . Av. ELIASW...

Ca mai sus.

Rv. + ELIAS...

Ca mai sus.

2 c. p.

2 c. 'p.

AR. 19 mm, 1 ,05 g., exemplar uzat, legenda parţial ştearsă, un frag
ment lipsă (fig. 113).
Haşdeu, col. 2438, nr. 16 şi tabel B, nr. 1 ; C. Moisil 1, p. 1 1 3 ; C. Moi
sil II, p. 28, tip 2 şi p. 27, fig. 2 ; C. Moisil III, XIX, 1911, p. 381, nr. 2 ;
�III, 1913, p. 217, nr. 212 ; Severeanu, p. 64, •fig. 9-10 ; Fischer, p. 27,
nr. 1 1 1 şi tabel II, nr. 1 1 1.
Varianta C
Dublu gros
4). Av. +ELIASWOIW... 2 c. p.
Cap de bour cu steaua cu cinci raze intre coarne, in stinga semiluna,
în dreapta rozeta din cinci petale.
Rv. + ELIA .. .IWODA
2 c. p.
Seu� în interiorul căruia se află litera M cu o cruce deasupra, sigla A
deasupra scutului, în stînga lui o cruce (fig. 1 /4).
AR. 20 mm., 1,34 g., exemplar uzat, leg':!nda parţial ştearsă, marginea
ştirbită.
Sturdza I 8, tabel I, nr. 7 ; Sturdza II 9, p. 1 9, nr. 22 şi pl. 1, nr. 7 ;
Severeanu 10, p. 64, fig. 1 1-12; C. Moisil- III 1 1, XXV, 1914, p. 150, nr. 8 1 ;
Fischer 12, p . 27, nr. 1 1 2.

2 . B. P. Haşdeu, Etymologicum Mag111Um Romantae, III, Bucureşti, 1893, V' ban
col. 2438. nr. 16 şi tabel B, nr. 1 .
3. Const. Moisil, Monetele Rom4ntet, i n Enciclopedia Romdniei, I , Bucureşti,
1938, p. 1 1 3. Citat : C. Moisil I.
4. Idem, Istoria manetei in România, in C.N.A., 3. 1922-1923, p, 28, tip. 2 şi
p. 27, fig. 2. Citat : C. Moisil II.
5. Idem, Co!ecţiunea numismatic4, in A.R.C.C., XIX. 191 1 , p. 381, nr. 2 ; XXIII,
1913, p. 217, nr. 212. Citat : C. Moisil III.
6. Dr. G. Severeanu, Monetele lut lliaş, in Bucureşttt, 1, 1935, p. 64, fig. 9-10.
7. E. Fischer, Beitrag zur Mi!nzkunde des Filrstenthums Moldau, in Jd., B.L.M.,
1901. Czernowitz. p. 27, nr. 1 1 1 si tabel II, nr. 1 1 1.
1878,
8. D. A. Sturdza, Bibliografia numismaticei rom4ne, in A.S.A.R. ,
XI,
sect. II. tabel 1, nr. 7. Citat : Sturdza 1.
9. D. A. Sturdza, Uebersicht der Milnzen und Medatllen des Furstenthums Ro
maonien (Moldau und Walachei), Vien, 1874, p. 19, nr. 22 şi pl. I, nr. 7. Citat :
Sturdza II.
10. Dr. G. Severeanu, p. 64, fig. 11-12.
in A.R.C.C., XXV, 1914, p. 150.
1 1 . Const. Moisil. Colecţtunea numis.matic4,
nr. 8 1 . Citat : C. Moisil III.
12. E. Fischer, p. 27, nr. 1 12.
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Groşi
5). Av. + . . .LIASW. . . 2 c. p.
Ca mai sus.
2 c. p.
Rv.
+ ... WODA
Ca mai sus.
AR. 1 9 mm, 0,95 g., exemplar uzat, legenda parţial şterasă, trei frag
mente lipsă (fig. 1/5).
Sturdza 1, tabel 1, Jlii'. 7 ; Sturdza II, p. 1 9, nr. 22 şi pl. 1, nr. 7 ; Se
vereanu, p. 64, fig. 1 1-12 ; C. Moisil III, XXV, 1914, p. 1 50, nr. 81 ; Fis
eber, p. 27, nr. 1 12.
6). Av. + E ... WOI... 2 c. p.
Ca mai sus.
Rv.
+ ELI. . .OI. .. 2 c. p.
AR. 19 mm, 0,76 g., exemplar uzat, legenda parţial ştearsă, marginea
ştirbită, un fragment lipsă (fig. 1 /6).
Sturdza 1, tabel 1, nr. 7 ; Sturdza Il, p. 1 9, nr. 22 şi pl. 1, nr. 7 ; Se
vereanu, p. 64, fig. 1 1-12 ; C. Moisil III, XXV, 1 914, p. 1 50, nr. 81 ; Fis
eber, p. 27, nr. 1 12.
Celelalte două monede prezintă o uzură mai mare şi din aceastA
cauză nu putem preciza din care variantă fac parte.
Dăm mai jos descrierea lor, pe cît este posibilă.
Dublu gros
7). Av. + .. .IWO. A 2 c. p.
Cap de bour cu steaua cu cinci raze intre coarne, in stinga semiluna,
in dreapta rozeta din cinci petale.
Rv. ...OI.O.A
2 c. p.
Scut în interiorul căruia se află litera M cu o cruce daesupra (fig. 1/7).
AR. 20 mm, 1 .32 g., exemplar foarte uzat, două fragmente lipsă, legenda parţial ştearsă.
Gros
8). Av. +E... 2 c. p.
Ca mai sus.
Rv.
+ E ... OD. .. 2 c. p.
Ca mai sus.
Bl. 19 mm, 0,94 g., exemplar foarte uzat, marginea ştirbită, legenda
aproape ştearsă (fig. 1/8). Iniţial a fost acoperită cu un strat de argint.
care se mai păstrează numai pe alocuri.
Ultima variantă, s-ar putea crede oăJ, este mai veche decit celelalte
două" fiind rezultatul combinării siglei A de deasupra scutului variantei
B şi a crucii diri partea stingă a scutului variantei A.
Monedele sint ştanţate neglijent, din care cauză, unele din literele
legendelor sîntj vizibile numai pe jumătate. Literelor legendelor nu li s-a
acordat atenţie prea mare cînd au fost desenate ; astfel litera A este mai
mică decit celelalte, iar litera S este iln.clinatA.
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Spre deosebire de monedele prezentate de G. Severeanu 13, aces�a
fac parte dintr-o emisiune mai bună, fiind lucrate din argint (cu excepţia
unui singur exemplar) şi nu din bilion.
Cele opt monede, descoperite la Roman, nu prezintă aceeaşi valoare
nominală, ci reprezintă două valori : dubli groşi şi groşi. Greutatea dubli
groşilor, cu aproximaţie 14, variază între 1 , 8 1 şi 1 ,32 g., iar a groşilor în
tre 1 ,05 şi 0,76 g.
Descoperirea întiimplătoare de la Roman, dă posibilitatea datării,
deocamdată, a cimitirului în prima jumătate a secolului al XV-lea şi tot
odată măreşte numărul descoperirilor monetare ce îşi aduc contribuţia la
cunoaşterea emisiunilor monetare din timpul domniei lui Iliaş.
HUIT MONNAIES d'ILIAŞ
Resume
A l'occasion des fouilles effectuees par Ion Porcescu a Roman 30 rue Miron
Costin, on a decouvert 10 monnaies, dont 8 ont ete donnees au musee d'histoire
de Roman. Les monnaies representent trois vartantes du type connue avec !'em
bleme de la Moldavie sur 1-avers et sur le revers.
Il y a une egide a l'interieur ou se trouve la lettre M avec une croix au dessus
et represente deux valeurs' monnaitaires dubles groşi et grosi. La legende com
prend l'inscription "ELIASWOIWODA" .
Les trois variantes presentent l a croix a gauche d e l'egide (variante inedite), et
la sigla A. audessus de l'egide et la croix a gauche de l'egide,

LEGENDE DES FIGURES

Fig. 1

-

Monnaies decouverts a village Roman, 30 rue Miron Costln.

1 3. Dr G. Severeanu, p. 64.
14. La majoritatea monedelor lipseşte cite un fragment, de aceea nu
da greutatea lor exactA.
.
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CURŢILE DOMNEŞTI DIN BACAU
IUUAN

ANTONESCU

.Investigaţiile arheologice, din toamna anului 1967, cu rezultate con
semnate într-o comunicare anterioară, dovediseră din plin că ne găseam
tn faţa părţilor subterane ale unei construcţii muşatine din complexul
curţilor domneşti, ridicate de Alexandrel, fiul lui Ştefan cel Mare, la
Bacău. (Pisania) fig. 1.
Dimensiunile construcţiei puse in evidenţă în urma degajării camerei
treptelor, (fig. 2,3), concomitent cu dezvelirea în întregime a peretelui ex
terior estic, (fig. 4, 5) , bogăţia materialului ceramic, recomandînd prin va
rietlate şi calitate luxul feudal, amplasarea clădirii în imediata vecinătate
a bisericii Domneşti, constituiseră elemente certe de apreciere istorică şi
funcţională.
f H.!IKOAIHYiM W< T > I'.S H noeniUUIHYIM� C< 'ki > H.S H e·up'h.WIHYIM�
.
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Textul pisaniei

Săpăturile din anul următor, au scos la lumină jumătatea vestică a
subsolului palatului domnesc, răminînd acoperit1e doar 2/3 din porţiunea
estică, ceea ce ne-a permis o bună cunoaştere a elementelor de distribuţie
şi detaliu arhitectonic.
Fundaţia clădirii a fost săpată pînă la adîncimea de 4,20 m, faţă1 de
nivelul actual, pereţii exteriori fiind constlruiţi în sistemul "feţelor aco
·perite" , ultimul rînd vertical al blocurilor de piatră sprijinindu-se direct
pe pămîntul crud, şi prezentînd o suprafaţă murală cu foarte multe nere
gularităţi. (Zid deschis, lucrat! din blocuri de piatră necioplită la exterior).
Grosimea medie a zidurilor exterioare fiind de 1,10 m, la o clădire
ce nu depăşeşte lungimea de 1 7,50 m, ne aflăm în faţa unui indice de ma
sivitate arhitectonică recomandînd o construcţie, care, in forma sa iniţială,
ar ofi avut, în afară de parter, cel puţin un etaj.
Portanţa zidurilor exterioare pare a fi de altfel considerabil sporită.
prin două elemente arhitectonice suplimentare. Ne referim, în primul rind,
la peretele interior, gros de 70 cm care secţionează interiorul subsolului
în două părţi inegale : camera scărilor şi corpul intern, cele două încăperi
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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comunicînd printr-un elegant portal gotic (fig. 6, 7), înalt de 1,85 m. In
al doilea rînd, rămîne a explica funcţia arhitectonică împlinită de sistemul
celor 4 picioare de zid, dispuse axial, la intervale de 2,60 m unul de altul,
două adosate zidului interior şi respectiv celui exterior sudic, două libere
aflate în mijlocul sălii. Oricum, ele par a contribui la susţinerea unui sau
mai multor platforme, dacă ţinem seama şi de dimensiunile lor (1 m/1 m cele
externe, şi 1m/1,23 cele libere).

Fig. 2

-

Intrarea

Materialul arheologic ilustrează, fie şi în ediţii fragmentare, complexa
viaţă culturală şi economică trăită la sfîrşitul secolului XV, de Bacăul
'
"cu rosturi deosebite in istoria Ţării de jos.
El este cuprins în pămîntul de umplutură, aglomerat succesiv în ru
inele subsolului, ca wmare a demolărilor şi nivelărilor survenite după
incendierea curţilor, în timpul expediţiei lui Soliman Magnificul.
Singurele obiecte de fier, descoperite în imediata vecinătate a intrării,.
sînt cîteva cuie cu capul în patru muchii (specifice secolelor XV-XVII) şi
un pinten cavaleresc, de tip occidental, burgund, cu tijă dreaptă, perpen
diculară pe arcul talonului. Acest tipic accesoriu cavaleresc, este aşa cum
am arătat, o piesă de factură occidentală, cu to� deosebită de prototipul
rutean, cu tijă dreaptă, înclinată intr-un unghi de 40% pe arcul talonului
sau de cel milanez avind tija arcuită deasupra talonului (fig 9/4).
Evoluţia pinflenului burgund este rapidă in secolul XV, permiţindu-ne
un sistem de datare sensibil şi precis. Ori, exemplarul găsit, cu tijă lungi
şi virf bulbar, este caracteristic primelor trei decenii ale celei de-a doua

• .
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Fig. 3

-

Fig. 4

Detaliu de la intrare

-

Peretii exteriori
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jumătăţi a secolului XV, fiind ulterior treptat înlocuit de pin�nul ann.u
rilor numite "Maximiliane" .
Impresionant prin varietate ş i calitate, materialul ceramic s e impune
atenţiei cercetlătorului, oferind numeroase analogii cu alte centre ale Mol
dovei medievale, ca Roman, Suceava, Mănăstirea Neamţ. Ne mulţumim

Fig. 5

-

Detaliu de la peretii exteriori

să menţionăm prezenţa ceramicii negre de Suceava (fig. 8/1 , 2 ; fig. 9/3),
prin cele circa 70 de fragmente aparţinînd la peste 12 vase diferite, prin
tre care un pocal bi tronconic, înalt de 18 cm (fig. 8/5), înrudit ca formă,
cu cele 9 pocale de past ă roşie descoperite 'in campania anterioară (fig.
8/4), alături de aceea a ceramicii smălţuite, cu peste 200 fragmente, prove
nite de la 60 de vase. In cadrul acestei sp':!cii ceramice, s-au găsit şi nume
roase fragmente de ulcioare, asemăinătoare celor descoperite în cetatea
muşatină de la Roman şi datate cu începutul secolului XV, avind smalţul
galben verzui şi butoni granulaţi drept ornament (fig. 9/8, 2).
Alte cîteva fragmente de ceramică din pastă roşie, acoperită cu smalţ
galben deschis şi ornamente liniare, pictate in culoare maronie, impun
analogii cu ceramica de acelaşi tip descoperită la Mînăstirea Neamţ.
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ln fine, peste 1 80 fragmente aparţin ceramicii fine, bine arsă, cu pasti
roşie de Suceava, unele dintre ele avînd smalţul de culoare verzuie pe
partea interioară, printre ele numeroase forme aparţin unor capace cu
buton multe întregibile. (fig. 8/3 ; fig. 9/6, 7, 1 , 5).

Fig. 6 - Vedere generală

Pentru a completa orizontul ceramic al prezentării, amintim că în
camera scărilor fuseseră descoperite, în campania anterioară, alături de
mostrele ceramice de tipologii identice celor menţionate, o amforetjă sud
balcanică, cu gură largă, din seria amforetelor de Adrianopole.
Dar plastica medievală a lutului, atît d� remarcabil reprezentată! prin
ceramică tn materialul arheologic al palatului, dobîndeşte o strălucire deo
sebită graţie varietăţii stilistice şi cromatice a celor peste 1 60 fragmente de
cahle, unele intregibile.
Ori, tocmai această prezenţă concentrată, la un spaţiu restrîns, a unei
bogate game tipologice, este un indice nefiăgăduit al unei opulente şi lu
xoase vieţi medievale. ln mobilarea interiorului medieval, cahla este un
element ornamental de rafinament, caracteristic marilor curţi ale Occi
dentului.
Indiscutabil, aceşti Domni ai Moldovei, au multje a>finităţi spirituale
cu marii Duci ai Occidentului, din casa de Valois burgundă, şi gusturile
comune duc spre omologări culturale şi in domeniul plasticii lutului.
O mărturiseşte unul dintre confidenţii şi cronicarii lor credincioşi,
Olivier de la Marche, cînd este vorba de adevărata: manie a principilor
pentru cahle : "Toatle acestea luau ochii privitorilor, şi trebuie să adău
găm, erau cele mai alese podoabe şi desfătarea bunului duce Philippe".
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Nici marii dregij.tori, ne informează Paul Frederiq în al său .. Essai
sur le role politique et social des ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas",
Grand, 1 875, nu se lasă mai prejos.
,
"Cancelarul lui Philippe cel Bun, Nicolas Roli:Ii, işi împodobeşte (pala
tul cu cahl<:! mate şi smălţuite aşa cum obişnuiesc mai marii vţemii"
(pag. 1 36). Mai mult decît atit, stlăpînul său, ducele, U dojeneşte : "pentru
această manie demnă doar de prinţii cei mai bogaţi ai creştirtităţii"
(pag. 1 39).
Intorcîndu-ne la cahlele curţii domneş.ti, ele însumează trei tipuri dis
tincte, pe care fantjezia artistului brodează motive ornamentale heraldice,
florale sau geometrice, într-o infinitate de soluţii compoziţionale.
Majoritatea (60%) o constituie cahlele masive (cu grosimi ce variază
de la 1-1 .30 cm) lucrate dintr-o pastă roşie-deschisă, zgrunturoasă.

Fig. 7

-

Detaliu

de

la intrare

Cîfleva (cea 1 0%) sînt lucrate dintr-o pastă fină cărămizie, bine arsă,

cu diametru! în secţiune redus la 0,75-0,90 cm. In fine, peste 30% din frag

mente, aparţin cahlelor smălţuite, cu o impresionantă diversitate croma
tică, galben-orange, verde-nil, albastru sidefat, lucrate din pastă roşie,
lnchisă.
Motivele omamenfule sînt, lucru îndeobşte cunoscut, extrem de fe
lurite, variind de la simple figuri geometrice ('fig. 10 ; 1-4) pînă la elemen
tele limbajului heraldic de largă circulaţie : ancora, rozete flancate d� hal�
barde, ..au emblemt- (fig 1 1/2, 4. 5; fig. U/3) tipic moldoveneşti : Sf. Gheor
ght: sb <\oungmd balaurul. Sf Gheorghe cu suliţa tn cumpllni.re, stema Mol
dovei cu bourul flancat! de personaje tut'!lare din panteonul creştin (fig.
l l/3 . fie 1 2/ J -2. 4) fn cele peste 8 cahle reprezentîndu-1 pe Sf. Ghtorghc:-,
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patronul armelor moldoveneşti, armura, hamaşarn.entul sînt ale unui cava
ler occidental din a doua jumătate a secolului XV, la trei dintre ele, detaliu
nu lillsit de importanţă, coiful fimd împodobit cu penajul tripalmat, purtat
în tuţniruri, ca simbol al întreitului ideal cavaleresc.
:Rosturile acestor imagini heraldice, 'în palatul lui Alexă,ndrel ne duc
către asocieri interesante cu situaţii asemănătoare din Occident, unde
cahle şi draperii îşi dădeau întîlnire în interioarele huzurului medieval.
Ne oprim la un citat din cronica Bandelor negre burgunde, cuprins in
ln lucrarea lui Jean de Freminville "Les Ecorcheurs en Bourgogne", Di
jon, 1888.

'

22 - Can>ica

Fig. 8 - Ceramică feudali din

secolele XV şi
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"Cuprinşi de furie, aceştia jefuiesc castele şi primării, smulgînd dra
periile, şi spărgînd minunatele tteracote, care împodobeau cele mai fru
moase dintre încăperi, cruţîndu-le doar pe acelea care înfăţişau pe tnsuş.i
patronul tuturor cavalerilor creştinităţii, Sf. Gheorghe".
Cît despre cahlele acoperite cu smalţ verde-gras şi impodobite cu dife
rite ornamente geometrice, ele poti fi de inspiraţie orientală.
Filiera pare a fi destul de complicată, de la Arabii stabiliţi de Jacob I
de Aragon Cuceritorul, la Valencia "pentru a face şi vinde nesupăraţi orice
fel de cahl� smălţuite verzi, sau galbene" , prin C'atalanii ajunşi in Macedo
nia şi Tracia, la meşterii din despotatele Peloponezului. De la aceştia,
importă Raguzanii, conform tratatului din 1 330, "Cahle minunate, lucind
toate de verde gras şi frumos împodobite după meşteşugul catalan".

z

f

a
Fig. 9

-

1

Fragmente ceramice şi un pinten de fier

lmpărnîntenită pe pămînt moldovean, practica ornamentată a cahle
lor rămîne însă• un indiciu al rafinatului gust medieval, subliniind poziţia
deosebită în ierarhia societăţii feudale.
Cîteva cupe cracoviene cu picior (fig. 10/5) lucrate din sticlă, întregesc
cadrul de fast şi opulenţă, firesc atributelor politice şi militare ale voievo-
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duiui Alexăndrel. Aceste cupe sînt prezentate în cronica lui Tamowsky
(prima jumătate a secolului XVI) drept : .,cele mai căutate în ţările creş
tine, căci se sparg greu şi se văstoarnă şi mai greu, avînd piciorul cu piedes
tal sdravăn" .
Pină la completa degajare a subsolului palatului domnesc, şi surprin
derea unor alte realităţi arhitectonice şi istorice prin extinderea săpătu
rilor ne mulţumim, pe marginea rezultatelor f.urnizate de primele două
campanii, să tragem unele concluzii.

1

Fig. 10

-

Cahle şi un pahar fragmentar de factură polonez:].
din secolul al XV-lea
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Ridicarea Curţilor Domneştji, ca reşedinţă administrativă şi militară
pentru voievodul Alexăndrel, s-a făcut în jurul anului indicat în textul Pisa
niei bisericii "Precista" : "Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvir
şirea Sfîntului Duh, bine credinciosul şi de Hristos iubitorul Alexandru
Voevod, fiul lui Şt1efan Voevod, domn al Ţării Moldovei, a zidit acest

f
1

3

Fig. 11

-

Cahle cu embleme

hram întru numele Adormirii Preacinstitei Născătoare de Dumnezeu şi
pururea Fecioarei ; şi s-a săvirşit In anul 6999 (1941) luna ianuarie (Ni
colae Iorga "Inscriptii" II, p. 25).
In calitate de Namestnic al domnului, Alexandrel exercita atribuţiile
acestjei înalte dregătorii, probabil pentru întreg sudul Moldovei, avind
drept firesc centru comercial şi strategic Bacăul.
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Este suficient să amintim el la Baciu şi Birlad erau percepute "vă
mile de graniţă", şi tot aici se percepea vămi de tranzit) comercianţilor

polorii care mergeau in Ţara Românească sau Turcia.
Prezenţa lui Alexăndrel se va vldi a fi fost deosebit de activă încă
din anul 1482, cind i se încredinţează apărarea şi administrarea părţii
muntoase a Moldovei de sud.

1

•
Fig. 12 - Cahle cu embleme

In 1 488, preocupat de bunele relaţii cu vecinii de peste munţi, relaţii
consolidate prin căsătt>ria cu fiica lui Bartholomeu Dragfy de Belthewk,
acelaşi Alexăndrel adresează scrisoarea către braşoveni (Bogdan II, 379).
Ori, via activitate diplomatică dusă de acest energic fiu al lui Ştefan,
viaţa intensă economică a Baciului din această perioadă îşi află un co- -
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·respondent ·firesc în elementele de rafinat lux feudal, în varietatea şi
complexitatea vestigiilor de cultură materială surprinse prin săpăturile
noastre.
Care va fi soarta şi rosturile curţilor domneşti, după plecarea lui
Alexăndrel Vodă de pe aceste meleaguri, urmată la puţin timp de pre
matura sa moarte din iulie 1496 ?
In ce măsură viaţa politică, economică, culturalăl şi militară cunoscuse
int�ensitatea unei trăiri, alimentate de ambiţioasele planuri ale tînărului
voievod, ce depăşise cadrul obiŞiiluit celorlalte reşedinte domneşti ?
In fine, cît de mult se apropiase, cu sau fără voia marelui Ştefan,
formula politică a acestei dregătorii extraodinare, de primejdioasa soluţie
a domniilor asociate, ce însîngerase, doar cu cîteva decenii mai înaintate,
istoria Moldovei ?
Sîntem ispitiţi să bănuim o eclipsă totală a activităţii politice după
plecarea lui Alexăndrel, chiar dacă curtea, va continua să adăpostească
obişnuitele activităţi militare şi administrative, integrîndu-se in reţeaua
clasică de curti domneşti menite să participe din plin la efortul de con
trolare administrativă şi economică a intregului teritoriu moldovenesc.
După expediţia lui Soliman Magnificul, curţile încetează să mai fie
pomenite în documentele vremii, răminind arheologului sarcina de a ur
mări procesul continuităţii de viaţă în secolele următoare.
Problema atit de delicată a raporturilor de subordonare şi colaborare
stabilite între Alexăndrel şi marele său tată în perioada şederii sale la
Bacău, rămîne însă deschisă, şi poate fi în bună parte lămurită de aspec
tele noi pe care le vor oferi cercetările arheologice viitoare efectuate în
incinta Curţilor Domneşti.
LES COURS PRINC!:E:RES DE BACAU
Resume

Les fouilles archeologiques des cours princieres d'Etienne le Grand et Ale
xandre, son fils, pratiquees a Bacău durant 1966-1968, ont mis en evidence, il
l'occasion de la decouverte du palais. le luxe feodale ă. celui des grandes cours de
l'ocddent. En meme temps. la poterie, Ia verrerie et les objets en fer font te
moi>?;nage d'une grande activite economique affectant non seulement les relations
avec la Po'ogne mais, de plus. celles avec le monde balcanique.
Les hautes fonctions exercees par Alexandre, en qualite de lieutenant de son
pere. pour le sud de Moldavie, montrent en meme temps le role joue par ville de
Bacău ,pour le XV siecles, dans la vie administrative, militaire et politique du pays.
LEGENDE DES FIGURES
Fig. 1 . Le texte de l'inscription votive.
Fig. 2. L'entree.
Fig. 3. D&.tail de l ' entree.
Fi.�. 4 Lrs mures exterie'Jrs.
Fi!!;. 5. D-'tail d�s mures exterieurs .
Fig. 6. Vue general.
Fig. 7. D&.tail de l'entree.
Fig 8. C '-ram iq u e feodale du XV et XVII siecle.
F'.P:. !1. 'Pragments ceramiques et eperon.
Fi!!;. 1 O Terre cui te et fragment d'un verr de facture polonaise du XV siP.cle.
Fi!!; l l . Terre cuite avec d'embleme.
Fig. 12. Terre cuite avec d'embleme.
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UN TEZAUR MONETAR DIN SECOLELE XV-XVI,
DESCOPERIT LA SUCEAVA
ALEXANDRU ARTIMON

In curtea bisericii Sf. Dumitru din Suceava (ctitorie a voievodului Petru
Rareş) s-au organizat săpături arheologice 1, al căror scop era să furnizeze
datele şi observaţiiie necesare lucrărilor de consolidare şi restaurare a tur
nului-clopotniţă ridicat de voievodul Alexandru Lăpuşneanu la 30 m.
sud-est de biserica amintită mai sus.
Cercetările efectuate au dus la dezvelirea fundaţiilor a două biserici.
în primul rînd este vorba de o construcţie cu planul în formă de cruce.
prevăzută cu două abside laterale de formă pătrată� ridicată Îll1 a doua ju
mătate a secolului al XIV-lea, şi in al doilea rînd o biserică avînd planul
treflat, care o suprapune în parte pe prima, construită in secolul al XVI-lea2•
Cu acest prilej s-a descoperit la turnul din colţul de nord-vest al bise
ricii din secolul al XIV- lea un mic tezaur monetar (împreună cu alte monede
care nu fac obiectul articolului nostru) compus din patrusprezece monede
de argint ungureşti a şi o monedă de argint turcească. Monedele au fost
găsite ia adincimea de 1 , 1 5 m. faţă de solul vegetal, grupate la un loc, pro
babil, păstrate într-o pînză care s-a distrus în pămînt.
Dăm mai jos descrierea monedelor :
MATEI CORVIN {1458-1490)
1. - Denar, f.a.Av. + MONETA MATHIE R (ex) UNGAR!. Scut
împărţit în patru cîmpuri, avînd în st'mga sus cele patTu benzi orizontaler
în dreapta sus crucea patriarhală (ambele reprezentînd armele vechi ale
Ungariei), în stînga jos cele două capete încorcmate, reprezentînd Croaţia.
iar în dreapta leul Boemiei. In mijlocul scutului se află corbul Corvineş
tdlor.
1. Primele cercetări au fost întreprinse in toamna anului 1967. Ele au continuat.
In 1968 şi 1969, de către un colectiv compus din M. D. Matei (responsabil şantier),
Al. Artimon, Al. Rădulescu, la care s-a adăugat, pentru un timp scurt, L. Chiţescu
2. Rezultatul săpăturilor arheologice de aici la M. D. Matei, Al. Rădulescu, Al.
Artimon ,,Bisericile de piatră de la Sf. Dumitru din Suceava", in SCIV 20, 4, 1969P 541-565.
3. Pentru identificarea monedelor ungureşti am folosit şi pe L. Rethy-G. Probszt,.
Corpus Nummorum Ungariae, Graz, 1958.
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Rv. PATRONA
UNGARIE. F.ecioara cu voal şi pruncul in stînga.
Siglele K-0 arată că moneda a fost bătutăl la Kremnitz (azi Kremnica 
R. S. Cehoslovacă) (Pl. 111).
2. Denar, f.a. Av. + M (oneta) MATHIE R (ex) UNGARIE. Identic
-ca la nr. 1 , dar crucea patriarhală_. reprezentind Ungaria, are o formă neo
bişnuită.
Rv. PATRON (a) UNGAR (iae). Fecioara cu voal şi pruncul in stînga.
"Siglele K.... Identjic cu nr. 1 (Pl. I/2).
3. Denar, f.a. Av. M (oneta) MAT (HIE) (R) UNGAR (lE). Identic ca
la nr. 1 .
Rv. PATRON (a) UNGARIE. Fecioara cu coroană şi pruncul în dreap
V
-ta. Siglele K - (Pl. 1/3).
A
4. Denar, f.a. Av. + M (oneta) MATHIE (R) (UNG) ARIE. Identic ca
la nr. 1, dar crucea este asimetrică, braţul stîng de jos lipseşte.
Rv. PATRON (a) UNGARIE. Fecioara cu pruncul. Siglele K-P. lden1ic ca la nr. 1 şi 2, dar fecioara e cu coroană şi nimb. (Pl. 1/14).
WLADISLAV II JAGELLO

(1490-1516)

5. Denar, f.a. Av. M (oneta) WLADISLAI R (ex) UNGAR (iae). Scut
impărţit în patru cîmpuri. In cele două de sus armele Ungariei, patru benzi
orizontale în cîmpul din stînga Şli. crucea patriarhală în cîmpul din dreapta.
Crucea este asimetrică, îi lipseşte braţul stîng de j os.
In cîmpul de j os, stînga, armele Dalmaţiei ; două capete de panteră
incoronate. In cimpul de jos, dreapta, armele Boemiei, un leu. In mij locul
.scutului un vultur.
Rv. PATRON (a) UNGAR! (e) ; K.-H. Fecioara, cu coroană şi nimb
pe tron, ţine pruncul in braţe. Iniţialele K-H arată că moned a a fost
bătutăl la Kremnitz (azi Kremnica - R. S. Cehoslovacă) (Pl. 1/5).
6. Denar, 1506. Av. WLADISLAI R (ex) UNGAR (iae) 1506. Identic
.ca la nr.

5.

Rv. PATRONA UNGARIE ; K-H. Identic c a l a nr. 5 (pl. 1/6).
7. Fragment denar, 1509. Av. WL(ADISLAI) (R) (U)UNGAR. 09. Iden
tic cu nr 5.
Rv. (PATRONA) - UNGARIE. Siglele K ... Identic ca la nr. 5
.

{pl. 117).

8. Denar, 1 510. Av. WLADISLAI R (ex) UNGAR!. 1510. Identic ca
la nr. 5.
Rv. PATRONA UNGARIE ; K-G . Identic ca la nr. 5. Iniţialele K-G
arată că moneda a fost bă!tută la Kremnitz. Litera K e iniţiala oraşului
unde s-a bătut mOIIled a (Krernnitz), iar litiera G e iniţiala prenumelui lui
.G. Thurz6, monetarul din Kremnica. (Pl. I/8).
9. Denar, 1510. Identic cu nr. 8 (pl. I/9).
10. Denar, 1515. Av. WLADISLAI R. UNGAR! 1 51 5. Identic ca la nr 5.
Rv. PATRONA UNGARIE ; K-G. Identic ca l a nr. 5 şi 8 (pl. I/10) .
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LUDOVIC II (1516-1526)
1 1 . Denar, 1520 Av. LUDOVICUS R (ex) UNGA (riae) 1 520.
Cifra 2 din 1 520 în formă de z. Legenda între două cercuri de perle.

Scut cu armele Ungariei, Dalmaţiei şi Boemiei. In mijlocul lui, un vultur.
Rv. PATRONA UNGARIE ; K-A. Legenda între două cercuri de perle.
Fecioara cu pruncul, pe tron. Iniţialele K-A aratjă că moneda a fost bă
tută la Kremnitz. Litera K e iniţiala oraşului, iar litera A e iniţiala meş
terului monetar, Alexius - Thurz6 (Pl. I/11).
12 . Denar, 1520. Identic cu nr. 11 (Pl. I/12) .
13. Denar, 1521. Av. LUDOVICUS R (ex) UNGA (riae) 1521. Iden
tic ca la nr. 1 1 .
Rv. PATRONA UNGAR! ; K-A. Identic c a l a nr. 1 1 (Pl. I/1 3)
14. Denar, Av. LUDOVIC (US) R (ex) UNGA (riae) (1521). Identic ca
la nr. 1 1 .
Rv. (PATRONA) UNGAR! ; K-A. Identic c a l a nr. 1 1 (Pl. I/1 4)
15. Aspru turcesc emis de Selim I (1512-1520). (Pl. I/15).
Tezaurul descoperit în săpturile arheologice de la biserica Sf. Dumitru
din Suceava şi compus din patrusprezece denari de argint ungureşti şi un
aspru turcesc emis de Selim I, aparţine secolelor XV-XVI. Din punct de
vedere cronologic, cele mai vechi monede din tezaur sînt denarii ungu
reşti emişi de Mat)ei Corvin, iar cele mai noi sînt denarii ungureşti emişi
de Ludovic al II-lea, în anul 1521. Toţi denarii din tezaurul nostru au fost
bătuţi 1n monetăJria de la Kremnitz (Konnoc - Banya), astăzi Kremnica,
în R. S. Cehoslovacă. Aspru! turcesc a fost bătutl în monetăria de la Con
stantinopol.
Monedele lui Matei Corvin ridică probleme în ce priveşte datarea lor,
intrucit nu au anul de emisie şi cronologia lor este încă ilnsuficient lă
murită.
După L. Huszar li, piesele în care fecioara este reprezentată cu voal
se datează între 1468-1481, cele pe care este reprezentată! cu coroană se
datează între 1482-1488, iar cele pe care este reprezenta'liă cu coroană şi
nimb între 1489-1490. In ultimul timp datorită numeroaselor descoperiri de
m�nede, s-au adus îmbunătăţiri în ce priveşte şi datarea denarilor lui
Matei Corvin 5• După aceste criterii cele 4 monede de la Matei Corvin se
datează astfel : denarii cu siglele K-0 (Pl. I/1) şi K.... (Pl. I/2) între anii
V
1468-1481, denarul cu sigla K - (Pl. I/3) între anii 1482-1488, şi denarul
A
cu sigla K-P (Pl. I/4) între anii 1489-1 490).
Denarul de argint de la Wladislav II Jagello (Pl. I/5) a fost emis între
SIIli i 1498-1503 6,
.

.

4. L. Huszar, Matyils penzei (Monedele lui Matei Corvin) in Matyas Kraly Emle
kkonyv (Matei Corvin, volum comemorativ), vol. II, Budapesta, 1907.
5, Eugen ChirilA-Ioan Nemeti, Tezaurul monetar de la Hotoan, sec. XV-XVI, in
Tezaure monetare din judeţul Satu Mare, 1968, p, 71-73.
6. J. LakC6, II. Ulaszl6 penzverise (Emisiunile monetare ale lui Vladislav Il) in
Numk, LVII-LIX, 1959-1960, p. 28.
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Monedele lui Ludovic al II-lea (4 denari) sint emise în anii 1520 (2 buc.)
şi 1521 (2 buc.). La început el a bătut denari de argint de 8 laţi, fineţe
stabilită 'În a doua parte, a domniei lui Matei Corvin 7•
In anii 152 1 - 1 525, Ludovic al II-lea a bMut denari de argint de calitate
mai proastă, de 4 laţi.
Din categoria denarilor de argint de 8 laţi avem exemplare şi în tezau
rul nostru (Pl. I/11. şi Pl. I/12).
O problemă deosebit de importantă este stabilirea cauzelor tezauri
zării acestor monede şi implicaţiile lor asupra complexului cercetat.
După cum am menţionat mai sus, tezaurul a fost descoperit în urma
decapării umpluturii din subsolul turnului de nord-vest al bisericii din
secolul al XIV -lea. In afara ac�stor monede, au mai fost găsite aici resturi
de ceramică de uz casnic şi ornamentală, foarte multe oase de la scheletele
omeneşti şi alte moned�.
Observaţiile de pînă acum, arată că după construirea bisericii din seco
lul al XIV-lea, in jurul ei a început să se formeze Wl cimitir, care a con
nuat să funcţioneze şi dupăi abandonarea bisericii s.
Astfel, săparea şanţurilor de fundaţie ale bisericii din prima jumătate a
secolului al XVI-lea a presupus nu numai intersectarea zidurilor bis�ricii
din secolul al XIV -lea, dar şi distrugerea unui număr relativ însemnat de
morminte arnterioare acestei noi construcţii. Constructorii au folosit pentru
adăpostirea scheletelor umane din acest� morminte subsolul turnului de
nord-vest al bisericii din secolul al XIV-lea. Inmormintările făcîndu-se
aici o vreme îndelungată, considerăm oăJ şi monedele din tezaurul nostru
aparţin inventarului funerar al unui mormînt distrus. Insăşi felul în care
au fost găsit�, grupate la un loc şi cu urme tie ţesătură, arată cu destulă
certitudine că au fost puse în mîna unui mort.
De altfel, tot la Suceava 9, pe platoul din partea de nord-est a oraşu
lui s-a descoperit un complex format din cinci schelete aşezate într-o groapă
comună, iar ca inventar funerar un număr de 1 8 monede de argint, grupate
la un loc, avînd pe ele urme de ţesătură. Evident căi analogiil� sînt destul
de clare şi nu încape nici o îndoială asupra ipotezei pe care am enunţat-o
mai sus.
Monedele din acest tezaur aduc contribuţii însemnate la datarea funda
ţiilor bisericii din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Intr-adevăr, cele mai
noi mon�de găsite în subsolul turnului de nord-vest al bisericii din secolul
al XIV -lea, s'înt de la Ludovic al Il-lea ş.i au fost emise în anul 1521.
Din prezenţa acestor monede în locul şi condiţiile

amintite se poate

deduce că săparea fundaţiilor bisericii şi deci distrugerea mormîntului de la
care provenea tezaurul a avut loc după anul 1521.

7.G. Jeszenszky, II. Lajos denărai (Denarii lui Ludovic Il) in Nwmk, XXVI
XXVIII, 1927-1928, P. 138,
8. Bisericile de piatră de la S.f. Dumitru din Suceava, p. 545 (vezi n. 2a).
9. Şantierul arheologic Suceava, in Materiale, V, 1959, p. 810.
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De asemenea, aceste monede confirmă dezvoltarea schimburilor comer
ciale dintre Moldova şi alte ţări. Imprejurarea oă1, monedele descoperite la
Sf. Dumitru 1°, au avut un caracter de inventar funerar nu face decît să ne
ofere dovada puternicei pătrunderi în Moldova a acestor monede pe singura
cale a schimburilor comerciale intense. Aşa se explică şi prezenţa denarilor
ungureşti !li a asprului turcesc în tezaurul nostru, descoperit la Suceava.

5

Planşa 1 - Monede de argint din tezaurul de la biserica Sf. Dumitru, Suceava.
10. Cf. pentru aceasta, Al. Artimon, Cronologia mormintelor şt descoperirilor mo
netare dtn complezul arheologic medieval de la biserica Sf. Dumitru-Suceava, comu
nicare prezentată la cea de-a V-a sesiune ştiinţifică a muzeelor, Bucureşti 1969.
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UN TREsOR MONETAIRE DES XV-XVI SIECLE, DECOUVERT A SUCEAVA

L'auteur presente un petit tresor monetair decouvert dans le complexe arheolo
gique medievale, de l'eglise Saint--Demetre de Suceava.
Le tresor se compose de 14 denares en argent hongrol, et un aspre d'argent turc,
appartenant aux XV-XVI siecle.
Les monnaies ont ete d'emissions de : Matei Corvin ; 4, Wladislav II Jagello ; 6,
Ludovicus Il ; 4, Selim 1 ; 1.
EXPLICATIONS DES FIGURES

PLANCHE 1 Monnaies d'argent du tresor de l'eg'lise de Saint-Demetre, de Suceava.
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UN TEZAUR DE MONEDE TURCEŞTI DESCOPERIT
LA COPACEŞTI (JUD. VRANCEA)*
V. CAPITANU şi C. BUZDUGAN

ln primăvara anului 1 965, locuitorii Ifrim Constantin şi Minea Ion au
descoperit în vie, la citeva sute de metri de sat un tezaur monetar alcă
tuit din 34 de monede.
Tezaurul a fost depus de urgenţă la Consiliul Popular Comunal, iar
cercetări la faţa locului au fost făcute imediat de către personalul muzeu
lui din Bacău.
După cele relatate de către descoperitori, vasul in care erau depozi
tate monedele se afla la o adîncime de cea. 0,40 m., acoperit cu o placă de
grezie de fonnă ovală.
Monedele au fost depozitate într-o căniţă de lut, lucrată1 la roată, de
culoare cărămizie decorată în exterior cu motive in spirală de culoare albă
cu puncte albe in interior şi uneori şi in exterior. Buza vasului este puţin
evazată şi prezintă in interior şi în exterior un motiv in zig-zag tot de
culoare albă. Toarta vasului este decorată cu acelaşi motiv pe care-I in
tilnim şi la buza vasului.
Vasul în care au fost tezaurizate monedele păstrează din vechim<:!
două spărturi, una sub buza vasului, iar cealaltă în apropierea torţii. Mo
nedele descoperite la Copăceşti sînt din argint.
Prezentăm în continuare inventarul tezaurului de monede turceşti
după cum unnează confonn cataloagelor de specialitate :
1- 5.
6- 1 1 .
12-23.
24-26.
27-28.
29.
30---32.
33.
34.

Mahmud 1, guruşi, ConstantiRopol (1730-1754) ;
Mustafa III, altmislik. !stambul, Anul II de domnie (1758) ;
Mustafa III, altmislik. !stambul, Anul III de domnie (1759) ;
M'U.'Itafa rn, altmislik. !stambul. Anul IV (1760) ;
Mustafa III, guruşi, !stambul, Anul V (1761) ;
Mustafa III, altmislik, !stambul, Anul VII (1763) ;
Mustafa III, altmislik, -!stambul, Anul VIII (1764) ;
Mustafa :nu. altmislik. !stambul. Anul IX (1765) ,
Ducat de argint, 1763, Raguza, Dalmaţia.

*) Aducem pe această cale mu�_ţumirile noastre cercetătoarei lsăcescu Elena de
la Cabinetul numismatic al Academiei R.S.R., pentru identificarea monedelor din
tezaurul prezentat.
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Fig. 1

-

Copăceşti-Rugineşti. Vasul In care s-a descoperit tezaurul ;
ducat din argint. 1763 Raguza, Dalmaţia
·

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

TEZAURUL MONETAR DE LA COPACEŞTI

Planşa 1

-

Monedă din tezaur ; 1 -3 guruşi, Mahmud 1, 1730-1754i
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JS2

Planşa II

-

4-5 guruşi, Mahmud 1, ( 1 730-1754) 6, altmislic,
Mustafa III, 1758
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P1anşa III

-

7-9, alJbn!sllk, Muatafa m, 1758.
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Planşa

IV

-

10-11, altmislik, Mustafa III, 1758, 12, altmtslik,
M1,1stafa 1�1. 1 75,-Q
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l'lala V -

13-1&, altmlallk, Mustafa

III, 1759.
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Planş& VI

-

ŞI C.

BUZDUGAN

18-18, attmtallk, Mustata ,m, '1!759.

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

TEZAURUL MONETAR DE LA COPACEŞTI

Planşa VII - 19-21, altmlsllk, Mustafa III, 1759 ; 22-23, altmisllk,
Mustafa 111, 1759 ; 24, altmisllk, Mustata III, 1760.
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Planşa VIII

-

22-23, altmlslik, Mustafa III, 1759 ; 24, altmrslik,
Mustata III. 1760
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Planşa IX - 25-26, altmislik, Mustafa III, 1760 ; 27, guruşi
Mustafa III, 1761
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Planşa X

-

28, guruşi, Mustafa III, 1761 ; 29, altmislik, Mustafa III,
1763 ; 30, altmlslik, Mustafa III, 1764.
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Planşa XI - 31-32, altmîslik, Mustafa III, 1764 ; 33, altmîslik,
Mustafa III, 1765

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

361

V. CAPITANU ŞI C. BUZDUGAN

_
_______

UN TREsORS DE MONNAIES TURQUES DECOUVERT A COPACEŞTI
(DEP. VRANCEA).
Resume
Dans le printemps de 1965, a l'est du village de Copăceşti on a dtkouvert par
hasard un tresor de 35 monnaies en argent .
Les monnaies ont ete mis dans un pot en argile, couvert d'une pierre aplatissee.
Les monnaies datent du XVIII e siecle.
5. guruşi de Mahmud 1, Constantinopol (1730-1754).
25. altmislik, Mustafa III, !stambul, (1758-1765).
2. guruşi, Mustafa III , !stambul (1761).
1. ducato d'argento, 40 grosetti, 1763, Raguza, Dalmatia.
LISTES DES PLANCHES

Fig. 1 - Copăceşti-Rugineşti.· Le pot dans la quel s'est decouvert le tresor. Ducat
en argent, 1763 Raguza, Dalmatzia.
Planche 1, Des monais de tresor : 1-3 guruşi, Mahmud 1, (1703-1754).
Planche Il, 4-5, guruşi, Mahmud I (1730-1754) 6 , altmislik, Mustafa III , 1758.
Planche III, 7-9, altmislik, Mustafa III, 1758.
Planche IV, 10-11, altmislik, Musta!a III, 1758 ; 12, altmislik, Mustafa III, 1759;
Planche V, 13-15, altmîslik, Mustafa III, 1759.
Planche VI, 16-18, altmislik, Mustafa III, 1759.
Planche VII, 19-21, altmislik, Mustafa III, 1759.
Planche VIII, 22-23, altmislik, Musta!a III, 1759.
Planche IX, 24, altm·islik, Mustafa III, 1760. ,
Planche X, 25-26, altmislik, Musta!a III, 1760 ; 27 guruşi, Mustafa III , 1761.
29, altmislik, Mustafa III, 1763 ; 30.
Planche XI, 28, guruşi, Mustafa III, 1761 ;
altmislik, Mustafa III, 1764.
Planche XII, 31-32, altmislik, Mustafa III, 1764 ; 33, altmislik, Mustafa III, 1765.
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UNELE ASPECTE PRIVIND ISTORICUL MOŞIEI
OBŞTEI TIRGULUI BIRLAD
VAL. BERBECARU

Casele obşteşti din Moldova au avut un rol foarte important in viaţa
socială şi economică, activind paralel cu instituţiile de stat şi celelaltte case
(casa poştelor, casa vămilor şi casa zaharelelor).
Apariţia şi dezvoltarea caselor obşteşti a fost determinată de intjere
sele sociale şi economice ale clasei dominante - boierimea - care le con
ducea prin epitropi sau efori.
Veniturile erau administrate de epitropia respectjivă. In legătură cu
felul in care administrau epitropii sau eforii, epitropia sau eforia respec
tivă sint puţine documente, intrucit abuzurile mari pe care le făceau ii
deflerminau să distrugă actele acestora.
Intemeietorii tîrgului Btrlad, 1-au inzestrat cu moşii precum se făcea
de obicei la întemeierea tuturor tîrgurilor. Astfel locuitorii acestui tJrg
s-au bucurat intotdeauna de oarecare privilegii, pomenite chiar şi intr-un
hrisov din vremea lui Ştiefan Vodă şi menţionate prin hrisoave, de domnii
ee s-au succedat.
La 1 2 martie 1 757, Vodă Constantin Cehan Racoviţă, dăruieşte moşia
înconjură�oare tîrgului Birlad mănăstirii "Proorocul Samuel" din Focşani,
moşia trecînd din proprietatea domnească in proprietatte particulară.
La 10 decembrie 1 785, mănăstirea dă moşia Bîrladului, Bi-vel logofă
tului Iordache Cantacuzino, care o dă la rîndul său, trecînd astfel din
mînă in mină, pînă ajunge în cele din urmă in proprietatea dotală a Pro
firei Dimache, născutlă Miclescu. 1
Cauza schimbărilor dese de proprietate se datoreşte in mare măsură
conflictelor intre proprietarii moşiei din jurul Bîrladului şi noii tîrgoveţi,
care se localizase în jurul vetrei vechi a tirgului, deci pe moşia proprie
tarilor şi care refuzau să plătească chirie şi zeciuială de cereale deoarece
se considerau tr.rgoveţi. Aceste conflicte au crescut fiind urmate de lungi
procese, ca urmare a faptului că tîrgul Bîrlad mărindu-se, noua populaţie
aşează tot mai mult în jurul vetrei vechi, ocupind pă.m'înt de aşezare din
moşia particulară. In timp ce locuitorii din vechea vatră a tîrgului erau
1 . Muzeul "V. Pârvan" Bîrlad
din 23 aprilie 1925.

-

Cofecţia de documente, documentul nr.

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

16

364

V. BERBECARU

scutdţi prin actul de donaţie a lui Vodă Cehan Racoviţă de orice fel de
dare, noii tîrgoveţi erau supuşi de proprietarii pămîntului ocupat, la chi
rie pentru case, pivniţe, etc.
De multe ori Divanul Domnesc rezolva problema in favoarea locui
torilor, fapt, ce determina pe proprietari să-şi vîndă moşiile lor. Acelaş.i
lucru s-a intimplat şi cu spătiăreasa Profira Miclescu, care folosindu-se
de hrisoavele de privilegiu al ţîrgoveţilor, care prevedeau scutiti numai
pentru acei locuitori stabili în vechea vatră a tirgului, a prettns chirie şi
zeciuială de la noii locuitori.
Tîrgoveţii s-au opus ·refuzînd să plătească datoriile pretinse, faptl ce
a determinat pe spătăreasa Profira Miclescu să vindA moşia locuitorilor
tîrgului, cu preţul de 1 80.000 lei 2• Fimd o vînzare de avere dotală1, ea a
fost investită cu toane formele timpului şi întărită de hrisovul lui Vodă
Scarlat Alexandru Calimah din 7 febr. 1815. 3
La 20 martie 1 816, locuitorii tîrgului Bîrlad asociaţi la cumpărare au
alcătuit un regulament al Casei Obştei pentru administjrarea bunurilor
cumpărate, intitulat "Alcătuire pentru stăpînirea Moşiei Tîrgului şi a aca
returilor ce s-au cumpărat de la Doamna Profira Miclescu" . 4
Acest regulament a fost intărit prin hrisovul Domnesc din 30 august
1 81 6, prin care se reglementa modul de plăţi a moşiei şi se preciza că
odată moşia plătită, toate veniturile ce se vor realiza in viitor vor fi în.
f)-:-ebuinţate spre folosul şi podoaba oraşului 5, lucru ce nu s-a realizat
niciodată, intrucit la conducerea obştei au fost numiţi epitropi care nu ur
măreau altceva decît să se îmbogăţească, considerînd moşia Obştii ca pe
o proprietate aducătoare de venituri în folosul lor.
Chiar de la început raportl� Prefectul judeţului Tutova către Ministe
rul de Interne, că au fost falsificate listele electorale şi alegerile, iar din
veniturile unei moşii în intindere de citeva mii de ha "epitropii n-au dat
şi nu dau cont nimănui"6.
In ceea ce priveşte întrebuinţarea venifjurilor Casei Obştei, tot acest
raport spuţ1ea : "Incit priveşte cum să administrează avutul Casei Obştei
şi cum se întrebuinţează veniturile, voiu spune fără teamă de a <fi contrazis
că se pot număra pe degetele unei mîini epitropii care fiind aleşi la Casa
Obş�=i au ieşit cumpărînd de acolo pe preţ de nimic locuri obşteşti, pe
care astăzi se înalţă frumoase şi rentabile clădiri.
Tot astfel şi cu casierii, care s-au strecurat la această epitropie. Mulţi
dintre ei au întrebuinţat fondurile Casei Obştei în întreprinderile lor neguţitoreştii , alţii care au rămas datori, au fost daţi judecăţii şi au scăpat
şi de inchisoare şi de datorii 7•
Colecţia Documente, document nr. 11, din
2. Muzeul "V. Pirvan" Bîrlad
21 iunie 1 843.
Documente BirZădene, vol. Il, pag. 192.
3. Iacov Antonovici
4. Arhivele Statului Bîrlad - Fond, Prefectura jud Tutova, inv. nr. 3/1940.
5. Idem.
6. Idem.
7. ldem.
-

-
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Administraţia acestei Case arăta Primarul oraşului Bîrlad, a devenit
un "cîmp" de exploatare în folosul unei "asociaţiuni care se întrece în
iscusinţe" 8.
Toate acestea confirmă că epitropii administrau veniturile moş1e1
Obştei tlîrgului Bîrlad în vederea îmbogăţirii lor. Mai mult de cît atît in
anul 1 833, cînd Regulamentul Organic înfii,nţează Adminishaţia Comu
nală prin aşa-zisele eforii, epitropii au refuzat să transforme Casa Obştei
in eforie, rămînînd mai departe cu administraţia ei
proprie. Timp
de aproape un secol au avut loc conflicte, urmate de lungi procese, între
conducătorii Casei Obştei, care considerau moşia obştei ca pe o proprie
tate particulară şi Municipalitatea oraşului Bîrlad, care conform legii
pretindea trecerea în proprietate şi administrare proprie a veniturilor mo
�iei Casei Obştei oraşului Bîrlad.
Epitropii în scopul de a împiedica trecerea veniturilor Obştei sub
controlul Municipalităţii, arătau că această Epitropie nu a fost înfiinţaflă
pentru administrarea proprietăţii tîrgului Bîrlad, ci numai a proprietăţii
unui număr anume de locuitori a acestui tîrg şi că această avere nu este
comunală ci curat particulară 9•
Pe baza acestor afirmaţii, epitropii căutau să nu ţină seama de hri
sovul din 7 februarie 1 8 1 5, care arăta că cumpărătorii moşiei sînt toţi tîr
goveţii.
Astfel hrisovul menţiona: .,arătîndu- se din partea tuturor tîrgoveţilor şi
scoţînd vorba ca cu toţii de obştie ar vroi să o cumpere de istov... şi la
urma documentului . . . dăm şi întărim veşnică stăpînire şi apărare de ob
ştie a tuturor tîrgoveţilor din numitul tîrg şi legiuim dreapta stăpînire a
lor cu vecinică întemeiere asupra moşiei unită cu vatra tîrgului, care pe
drept banii lor prin bună învoire şi dreaptă legiuire o au cumpărat de la
dumneaei spătăreasa Profira Miclescu şi soţul său dumnealui spătarul
Nicolae Dimache, ca să o stăpînească in toate hotarele ei întocmai după
zapisul de cumpărare şi după scrisorile vechi şi nouă ce le-au luat îm
preună cu zapisul cumpărăturii, din tot locul şi cu tiot venitul ca pe o
dreaptă ocină şi moşie a lor 10•
Mai mult, epitropii nu au ţinut seamă nici de hotărîrile Statului pe
care le-au sfidat, păstrînd mai departe ca proprietate particulară moşia
Casei Obştei paralel cu Municipalitatea, deci în mod ilegal.
Astfel în anul 1 860, Mihail Kogălniceanu fiind Ministrul de Interne,
solicitat de Preşedintele Municipalităţii din Bîrlad de a uni casa Obş�i
cu Municipalitatea oraşului prezintă probelma in Consiliul de Miniştri,
care decide prin jurnalul nr. 1 228 din 30 decembrie 1 860, că in toate tir
gurile să nu rămînă, decît o singură Casă comunală, municipalitate-a fiind
singura în drept! a încasa veniturile şi a se ocupa de interesele Obştei.
Jurnalul Consiliului de Miniştri a fost aprobat de Domnitorul Alexandru
Ioan Cuza, dar nu s-a putut niciodată aplica din cauză că conducătorii
8. Arhivele Statului Bîrlad - Fond, PTefectuTa jud. Tu t ova, inv. nr. 3/1940.
9. Idem.
10. Iacov Antonovici - Documente BiTlildene, vol. Il, pag. 192.
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Obştei au refuzat. Deci cu toate "prevederile Regulamentului Organic, a
Deciziei Consiliului de Minişflti din 1 860, a nesocotirii Legii Comunale de
la 1 864 şi a Con.stituţiei din 1886\ Casa Obştei şi-a continuat existenţa
sa ilegală în paguba oraşului, de veniturile proprietăţii obştenilor.
!n urma unor rapoarte a Prefecturii judeţului Tutova şi a primăriei
oraşului Bîrlad, prin care se cerea desfiinţarea obştei ca fiind ilegală, se
dă legea din 1 905, care desf.iinţează Casa Obştei, averea acestteia trecin
du-se la Primăria oraşului.
Epitropii, în toată perioada cît au condus moşia Obştei au căutat să
se îmbogăţească din veniturile comune ale orăşenilor, pe care le-au sără
cit, în dauna dezvoltării oraşului Bîrlad.
In concluzie, epitropii Obştei tîrgului Birlad, dispunind de averi şi de
unele "persoane influentte" de la conducerea satului care ii sprijineau, au
refuzat sistematic să se supună legii, menţinînd in mod ilegal Casa Obştei
pînă in anul 1 905.
Acest lucru c9nfirmă faptul că boierimea care avea puterea econo
mică în oraş, respecta legile statului in funcţie de interesele sale.
QUELQUES ASPECTS CONCERNANT L'HISTORIQUE DE LA TERRE DE LA
POPULATION DE LA BOURGADE DE BIRLAD
R e • u .m e

Les mainsons du peuple ont apparu comme une consequence des' inter�ts so
ciaux-economiques de la clase dominante - les boyard - qui voulaient s'enrichir
des revenus du peuple.
Les confli.cts entre les nouveaux habitants de la ville etablis aux confins du
domaine et les proprietaires des t.erres, qui pretendaient aux nouveaux habitants de
leur payer la location, ont abouti le plus souvent a la vente de la propriete aux
hab>.tants de la viile. Ainsi la terre de la population de la bourgade de Bîrlad a
pris naissanc� par l'achat de cette propriete appartenant a Profira Miclescu par les
habitants de la bourgade.
Les administrateurs qui se sont occupes de la direction du peuple, n'ont
poursuivi que leur enrichissement, en considerant le peuple comme une propriete
personn·?lle.

C'est ce qui a determine qu'en 1835, lorsque le Reg\ement Organique a fonde
l'Administration communale par des ephories. les administrateurs refusent de passer
les revenus d·1 peuple sous le controle de la municipalite.
D>.sposant de fortune et de quelques personnes a haute influence a la direction
de l'Etat, les administrateurs n'ont pas respecte les decisions de l'Etat, en refusant
systematiquement se soumettre aux lois et en maintenant d'une maniere illegale la
ma'.son du peuple jusqu'en 1905.

I l. Arhivele Statului Birlad - Fond, Prefectura. jud. Tutova., inv. nr. 3/1940.
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