CONTRmUŢII ARHEOLOGICE LA ISTORIA ADJUDULUI
(SEC. XIV-XVII)
de AL. ARTIMON

Pe măsură ce cercetările ar�eologioe din cuprinsul patriei noastre au
ca obiectiv un număr din ce in ce mai mare de aşezări ome�i datind
din diverse perioade b:torice, sarcina precumpănitor istorică a acestor cer
cetări devine tot mai evidentă, iar numărul problemelor de istorie a civi
lizaţiei materiale la a căror rezolvare contribuie amintitele cercetări este
el iJ1SWii sporit.
De altfel, este bine cunoscut că ins�i raţiunea de a fi a săpăturilor
arheologice este, in concepţia materialismului istoric, aceea de a furniza
datele materiale necesare rezolvării unor probleme de istorie, ceea oe
implică obligaţia necondiţionată ca documentul arheoLogic să fie utilizat
inainte de toate ca izvor istoric şi nu ca obiect de simplă cercetare tipo
logiJCă, stilistică.
In cadrul i�toriei patriei noastre, o problemă social-economică deo
sebit de importantă o constituie studierea apariţiei şi dezvoltării oraşe
lor medievale.
Din cauza radtăţii izvoarelor documentare au rămas incă multe pro
bleme nerezolvate in explicarea procesului de formare a oraşului in pa
tria noastră. De aceea pentru cunoaşterea procesului de aparitie a vieţii
urbane in cadrul societăţii româneşti, un rol deosebit revine arheologie!,
care aj)licată la studierea genezei oraşelor deschide perspective de cerce
tare cu totul noi.
Săpăturile arheologcie efectuate in unele or�e ca Suceava t, Ia�i 2,
Bucureşti 3, Baia 4, Tirgşor 5 au a.dus noi date istorice privitoare la ince
puturile lor, la dezvoltarea socială şi economică.
M. D. Matei, Contribuţii arheologice la istoria oraşu !ui Suceava., Bucureşti, 1963.
Al. Andronic, Contribuţii a.rheologice la istoricul oraşului Iaşi in perioada feudald,
In Arheologia Moldovei, 1, p. 271.
3 St. Olteanu, Geneza oraşului Bucureşti in lumina cercetărilor recente, in Materiale
de istorie şi muzeografie, Il, 1965, p. 23 şi urm. ; Panait 1. Panait, Inceputurile
oraşului Bucureşti in lumina cercetărilor arheologice, în Bucureşti, 5, p. 7-24.
4 Dan Gh. Theodor şi Emilia Zaharia, Noi da.te arheologice. referitoare la tirgul Baia,
in Matertale, 1� 1970, p. 353-366 ; Eugenia Neamţu, V. Neamţu şi St. Cheptea,
Contribuţii la problema. .inceputurilor oraşului Baia, comunicare susţinută la dez
baterea ştiinţifică din 18 martie 1972 la laşi.
5 St. Olteanu, Cercetări cu privire la geneza oraşelor din Tara Romdnea.tcd, In
Studii, 6, 1963, p. 1255-1258.
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Intre tîrgurile din Moldova, situate pe drwnul Siretului şi care apar
ţin ca fonnare incipientă secolului al XV-lea este şi Adjudul 6, amintit
documentar pentr,t întîia oară în privilegiul comercial din 9 aprilie 1433
acordat de Iliaş Voievod saşilor din cele şapte scaune ale Tmnsilvaniei
(Sibiu, Sighişoara, Nocrih, Sebe.ş, Ciurul, Orăştie şi Miercurea) 7. In acest
document se arată că la intrarea negustorilor saşi în Moldova, să se eva
lueze mărfurile. lor "in oppido nostro Egydhalma" adică in oraşul nostru
Agiud şi să plătească, drept vamă, de fiec� marcă patru groşi. La în
toarcerea în Transilvania vor plăti a-ceeaşi sumă in acelaşi oraş, plus, la
graniţă, vama pentru vitele mari ce vor exporta s.
Adjudul este -menţ:.nnat ca punct de vamă şi in privilegiul comercial
acordat de Ştefan cel Mare liovenilor la 3 iulie 1460 : "cei care duc pos
tavuri in Ţara Românească, pe drumul de pe Valea Siretul ui, vor avea să
dea, in afară de vam::1 principală de la Suceava, şi cite doi zloţi de car
în tirgul Romanului, in Bacău, in Adjud şi în Putna" 9•
Trebuie să arătăm că acest Agiud al privilegii1or din 1433 şi 1460 n-a
fost pe looul oraşului Adjud de astăzi, ci pe locul actualului sat Adjudul
Vechi 10.
Ca urmare a faptului că vatra tîrgului era permanent surpată, la vii
turi, tîrgoveţii au părăsit vechea aşezare, spre sfîrşitul secolului al XVIII
lea - hrisovul de întemeier-e al noului tirg poartă data .de 15 februarie
1 795 şi a fost emis de domnul Moldovei Mihail ŞuţJu u.
Din punct de vedere geografic Adjudrul Vechi este situat pe malul
drept al Siretului la cea. 3 km. spre nord de Adjudul Nou �i la o altitu
dine de 1 35 m 12.
Asupra numelui dat tîrgului în forma in care apare in primul docu
ment din 1433 (" Egydhalma") unii cercetători spun că e de origine ungu
rească 13, iar în româneşte înseamnă "holmul (adiJCă movila) lui Egyd".
Iar Egyd este latinul Aegidius, nwne de sfint, Agiudul moLdovean găsin'
du-şi corespondentul in Aiudul transilvănean 1".
Referitor la tr.ecutul istoric al acestui vechi tirg moldovenesc se cu
nosc foarte puţine date t:i.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D. Ciurea, . Noi contribuţtt privind oraşele şi tîrgurile dtn Moldova in secolele
XIV-XIX, in Anuarul Institutului de istorie şi arheologie ,,A. D. Xenopol" Iaşi,
Vll, 1970; p. 24.
M. Costăchescu, Documente moldoveneşti inainte de Ştefan cel M4re, II, p. 846-848.
Ibidem.
I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel M4re, Il, Buc., 1913, p. 274.
Vezi opinia lui C. Giurescu, Tîrguri sau oraşe şt cetdţt moldovene dtn secolul al
X-lea pîn4 l4 mt;locul &ecolului al XVI-lea, Bucureşti, 1967, p. 177.
Dimitrie Rotta, DtcţionaT geografic, topografic şt st4tiltic al ;udeţului Putn4,
Focşani, 1888.
Ibidem., Vezi şi Mtliail Cantcznu şt Aureltu Condrea, Dtcţton4r geografic al jude
ţului Putn4, Bucure!Jti, 1897.
Vezi C. Giurescu, op. cU., p. 177-178 ; B. P. Haşdeu In Ettmologtcum Magnum
Rom4n4e, vol. II, p. 513.
!'l. D!'igen, Rom4nU in veacurile IX-XIV, pe bGZ4 topofttmtd fi CI cmom.aaticri,
Bucureşti, 1933, p. 446.
Asupra izvoarelor scrise referitoare la acest tirg ne vom referi mai tirziu rn
cursul lucrării.
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De aceea se impunea o cercetare arheologică care să documenteze ge
oraşului, să precizeze unele aspecte di n viaţa socială şi economică
a acestei aşezări.
Primele cercetări au fost întreprinse in anii 1960--1 961 cu care pri
lej s-au scos la iveală urme arheoLogice d in epooa bron7Jli.Iui .şi din peri
oad a feudalismulu.i dezv ol tat 16.
Pertlru idenţi-ficarea vetrei vechi a oraşului 'era n ecesară efectuarea
unor cercetări de sup:refaţă şi a .unor .sondaje in perimetrul actual al sa
tului Adjudul Vechi. I n acest scop in toamna anului 1 974 s-aJU efectuat
perigheze şi sondaje in zona veche a aşezării 17.
In primul rind s-a urmărit oei'Icetarea ronei de est a localităţii, acolo
u nde apa Siretului surpa necontenit malul drept al aşezării. C.u acest pri
lej s-au obţinut extrem de preţioase observaţii privitoare la distrugerE'a
sis·tematică de către viiturile .Siretului a a'iezării omeneşti de aid. In pro
filul malurilor din această zonă, s-a observat · existenţa unor urme de
locuinţe-bordel şi a unor gropi de interes gospodăresc (fig. l /4, 5).
Cercetind cu atenţie urmele unei locuinţe....bordei din această zonă
(fig. 1/4) am constatat că din cauza revărsării Siretului , intr-o perioadă
care nu o cunoaştem cu destulă precizie, locuinţa a fost distrusă.
In profilul locuinţei se mai observau resturile pi•etrkelelor aduse de
apă şi care se afla la suprafaţă, cU şi existenţa in umplutura lOC!Uinţei a
unor numeroase fragmente ceramice conservate "in situ" şi care dove
desc cu prisosinţă existenţa aşezării omeneşti de aici (fig. 2).
In urma demantelării resturilor acestei locuinţe s-eu scos la iveală
foarte multe fragmente ceramice, provenind de la vase de .tipul borcan.
Ceramica găsită în această locuinţă era compusă din vase lucrate la o
roată mai înceată, avind in compoziţie un lut de proastă cali.tate, cu nisip
cu pietricele mărunte -?i cu o ai'Idere incompletă.
Astfel, s-a putut reccmstitui gura unui vas lucrat din pastă cărămi
zie cu mici pietricele şi nisip în compoziţie. Buza vasului este răsfrintă
in afară, gîtul scund. Se mai observă la partea superioară a vasului (pe
umărul lui) urme de decor constind din linii orizontale (fig. 3/1). Tipul
de vas descoperit aici îşi găse,şte analogii in a.şezările din secolul ·al XIV-lea
de la P rodana 18, Suceava 19 etc.
Celelalte fragmente cerarnioe provin tot de la vase de uz casnic,
unele avînd buza uşor răsfrlntă in afară cu o şănţuire in interior (fig. 3/2),
altele. provin de la vase mai . mici lrucrate la o roată mai tnceată din pastă
cărămizie, cu pietricele şi nisip in compoziţie, avind buza uşor răsfrlntă
neza

Vezi Marilena Flore!JICU şi Viorel Căpitanu, CeTcet4ri IITheologice ele SUPT4/Af4 In
;udeţul Bac4u, in Arheologia Moldovei, VI, Bucureşti, 1969, p. 244.
1 7 Cercetările au fost efectuate cu fondurile puse la dispoziţie de Muzeul judeţean
din Foc:şani, pent!'IJ care aducem pe această cale mulţumirile noastre conducerii
instituţiei muzeistice.
18 Victor Spinei, Unele comldeTaţU cu prit»Te 14 descoperirile IITheologtce elin Mol
dova cltn secolul al Xli-lea pln4 lft primG jum4tGte 11 secolului al XIV-leG, in
SCIV, tomul 21, 4, Bucureşti, 1970, p. 607.
19 M. D. Matel, Contribuţii GTheoloQtce 1G tatcniG ora,ulut SuceavG, Bucureşti, 1983,
p. 37, fig. 7/1.
16
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umplutura groP-ii fragmente ceramice, printre care mai semnificativ un
fragment provenind de la o cană sali pahar (fundul vasului - fig 3/6)
lucrat la roată din pastă de culoare cărămizie. �i�U:ri asemănătoare au
fos � găsite la }�i m ilptate in secolul XV şi 1�( JzV:oa�i�;��ţate in aceeaşi
periOadă de t.l��
_ �� · · _
;
't . ( ._ ,
.
Desoope�· ţq_'•:m.tilul drept al Siretului ;;(lin , ,_apropj.,eţea localităţii
Adjudul Ve4Ji�;{4 ui'ior �J;11e de locuinţă şi gropi �.lem.onstrează fără nici
un pic de �S�� �P. ·· ��'are� de a i ci a av� t de suportat �o�ecinţele de
zastruoase 'h1e;, �rttlţi(l,ajijwr- dm aceas tă perioadă. Irt ao.elaş� timp, descope
rindu-se urm_�l:e -aşeiiri('din sec. XIV care se,' afla ,intr-o fază de tranzi
orăş.ehese, ne dovet;I�ţ� �� -lilţcit_.�ţ.DJ, oome: cial. şi
ţie spre
TI?-eş���g�res<;, -� fo��t.ca urmare ��'\iei . �eog_t;ilf1�1fatrorab1le ş1 a
.
. 1mportante
s1tuaru lut la 1hte�ecţ1a ,unor
drw'rrun cb�erd&le.
Cele arătate mai �us au. fost oonfirm�Je de'; ceroetări�e �ectuate tot
in zona esticăi a Adjudului Vechi, in apropierea malului drep\' al Siretului
(fig. 1).
In urma săpăturilor efretuate in grădina locui.torului . Dăsagă Maria
s-a descoperit urmele unui vechi cimitir aparţinînd acestei aşezări (fig. 1 /2)
Cu acest prilej s-au dezvelit un număr de 10 morminte oare făceau
parte dintr ....un intins cimitir aparţinînd vechiului tirg al Adjudului. Con
diţiile exis•tente nu ne-.au permis efectuarea unor ample cercetări la cimi
tirul respectiv (existenţa unor construcţii edilitar-gospodăreşU, a terenu..
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Al. Andronic, Eugenia Neamţu şi M. Dinu, Siipdturile aTheologice de la CuTtea
Domnească dia Iaşi, in Arheologia Moldovei, V, Bucureşti, 1967, p. 213, fig. 25/8, 10.
Radu Vulpe, lzvoaTe, Bucureşti, 1957, p. 321, fig. 336/6.
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Adjudul Vechi.
Ceramică descoperită
[n locuinţa-bordel şi in groaplL
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lui rezervat pentru grădinărit, au impiedicat această cercetare). Cu toate
acestea s-au efeCtuat extrem de interesante obsenaţii' privitoare la da
tarea mormintelor, ..La ritul de inhumare şi b inventarul descoperit la ele.
Din constatările efectuate a reieş it că gropile monnintelor tăiau ni
velul de călcare a �zării din secolele XIV-XV, fiind uşor adincite in
solul viu. Adîncimea la care se aflau scheletele faţă de nivelul actwll de
călcare variază între 0,60-0,90 m, la monnintele de adulţi ea fiind mai
mare ca la oele de copii . Din punct de vedere al ritului de inmormintare

s-a observat că morţii erau ori�ntaţi cu capul la vest şi picioorele la . est,.
cu mici deviaţii datorate anotimpului in oare s-a făcut inmormintarea.
Ei au fost descoperiţi culcaţi pe spate, cu braţele paral ele cu corpul şi
îndoite din cot şi acş.ezate pe pi ept sau abdomen.
Cimitirul de aic i are apr:opi ate analogii cu nec ropolele medievale �
la H udum 22, Dărmăne;ti 23, S uceava 24, Tirgşor 25 etc.
Inventarul monnintelor este extrem de sărac, ati t din punct de ve
dere al numărului de obiecte , cit şi din punct de vedere al calităţii şi valori[

artistice a obiectelor.
La monnintele cercetate s-au găsit numai monede din secolele XVI
XVIII. Monedele găsi·te sint prost conservate şi aparţin emisiunilor mo
netare ungureşti, poloneze şi turoe'?ti. La un mormint distrus din secţiu
nea 1, caroul 2 s-a găsit o m onedă emisă de Sigis m u.nd al III-lea (1587-'
1632). La mormintul nr. 3 s-a găsit o monedă un.gurească di n sec. XVI
emisiune din anul 1 543 a lui Ferdinand 1.
Monedele �ti din secolul a l XVIII-lea au f.oot găsite l a mormin
tele 4, 5 şi 7. Astfel, la monnintul 4 s-a găsit o mon edă emisă de sultanrul
Selim al III-lea (1789-1 807), i ar la morm in tul 7 o monedă emisă de Mus
tafa III (1 757-1774).
Importante sint fragmentele O('ramice găsite in gropile mormintelor
"i care sint datate la s firşitul sec. XIV-secolul XV. Fragmentele -eentmt.ee
descoperite aici provin de la vase de diferite ti puri , lucrate la roată, de
cu lo are cărămizie şi cenuşie (fig. 4).
Ele au apropiate analogii cu ceramica găsită in centrele urbane de·
la Suceava 26, Iaşi 21, Baia :18, Bacău 29 etc.
-

22
23

24

Victor Spinei şi Rodiu Popovicl-Baltă, Princtpalele rezult4te Ale .s4pclturilor de
le& Hudum-Botoşe&ni din Anii 1970-1972, in Din trecutul judeţului BotoşAni, 1974,
p. 115-134.
Victor Spinei, Necropola medteve&Z4 de la Pia.tre& Nee&mţ-D4rm4neştf., in Mem.ori4
Antiquit4tis, 1, 1V69, p. 215-225, . .
SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 357 ; Me&t.eri4le, V, p. 610 ; Al. Affitnon, CronologiA mormln
telor şi a descoperirilor menetare din complezp.d e&rheologtd, mecJ.iet7al de lA bise
rica Sf. Dumitru din Suceava fn Studti şi MAteriAle, Istorie, III, Suceava, 1973,
p. 1 37 143
Materiale, VI, p. 736-737.
M. D. Matei, op. dt., p. 53, fig. 14 ; p. 55, fig. 15 ; Elena Busuioc, Ceramtca locald.
de uz casnic din secolul al XIV-lea de lA Suceava (partea a II-a), SCIV, anul XV,
2, 1964, p. 2 1 2 , fig. 3/3, 4, 5, p. 216, fig. 5/1. 2 ; Elena Busuioc. Ceramice& de uz casnic
nesmălţuită din prima ;umătate a secolulut al XV- lea de la Suceava, scrv, tomul
17,2, 19 66, p. 303, fig. 1/1, 2.
AI. Andronic, Eugenia Neamţu şi M. Dinu, op. dt. , p. 21 1 , fig . 25/1 . 9.
Dan Gh. Teodor şi Emilia Zaharia, op. cit., p. 357, fi�. 3/2, 12, 14.
Săpăturile arheologice de la Curtea Domnească Bacău. Material inedit.
,

25
26

27
28
29

-

.
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Adjudul
Vechi. Ceramică
descoperită in sectorul 2.
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In groapa unui mormint s-e găsit şi un fragment provenind de la o
placă de perete sau cahlă cu motiv figurativ şi care ne dovedeşte exis
tenţa aici in secolul al XV-lea a unor locuinţe deoorate in inberior cu
plăci de perete şi avind sobe de teraootă. Această piesă are analogii ou
ceramica ornamentală cu motiv figurativ descoperită la Iaşi (fig. 5/1) 30r
Menţionăm că in afară de fragmentul acesta de cahlă s-.au mai găsi-t in
:wna cercetată fragmente de la plăci de perete şi cahle (fig. 5).
Cercetările arheologice efectuate in această zonă a tirgului Adjud ne
arată că ne aflăm in marginea vechiului oraş. Peste tot in . partea de est
�i nord-est a actualului sat - Adjudul Vechi - la marginea lui - s-au
găsit urme materiale din secolele XIV-XV. Ele confirmă faptul că aşe
zarea de aici a fost sistematic distrusă de apa Siretului. Faptul că in urma
cercetărilor nu s-a descoperit decit marginea aşezării din această perioadă
(secolele XIV-XV) e o dovadă elocventă in acest sens, demonstrată �i de
cercetările efectuate intr-o zonă apropiată şi unde s-.au surprins locuinţe·
din secole�e XVI-XVII.
Merită să arătăm in aceas-tă direcţie cercetările efectuate in grădina
locuitorului Zaidec Constantin aflată la oca. 50 m de marginea terasei
inferioare a Siretului (fig. 1/3).
Aici s-a găsit o locuinţă din secolele XVI-XVII. In prima fază locu
inţa era de tipul bordei, de formă oarecum rectangulară, avind dimensiu
nile de 5,80 X 4,80 (fig. 6). Dimensiunile sint relative din cauza faptului
că in faza a doua locuinţa a suferi-t o deplasare spre est.
Din cele observate s-a constatat că adincimea locuinţei faţă de nivelul
actual al solului era de 1,50 m, iar de la nivelul de la care a fost iniţial
săpat de 1 , 1 5 m. Podeaua, formată din pămînt bătătorit, a fost clesoope
rită cu un strat subţire de lipitură care nu s-a mai păstrat decit pe por
ţiuni mici. Locuinţa avea şi un cuptor care a fost distrus şi de la care s-a
mai păstrat numai vatra lui (fig. 6). Pe podeaua locuinţei s-a observat
urme de arsură, cenuşă şi cărbune provenind de la incendierea ei.
In a doua fază locuinţa a fost clădită la suprafaţă şi la care s-a sur
prins vatra ei cu două nivele de arsură (alte două faze de locuire). De 1a
distrug�rea primei locttinţe şi pînă la construirea noii locuinţe n-a exis
tat o întrerupere prea mare, cum o dovedesc materialele gAsite aid şi
care s:nt aproape identice.
Materialul arheologic recoltat in această locuinţă, este extrem de bo
gat, fiind compus din obiecte de fier, ceramică şi o monedă găsită pe fun
dul bordeiului dar care este foarte corodată.
Dintre piesele de fier amintim două lame de cuţit (fig. 7), o cata
ramă, două "călciie de încălţăminte" (fig. 7/3, 4/5) 31, un piron (fig. 7/6),
două piese provenind de la construcţie (fig. 7/7, 8) şi un fragment de la
o secere (fig. 7 '9).
Moneda, destul de corodată, a fost găsită pe p:xieaua bordelului şi
face parte din emisiunile mon€tare poloneze ale veacru.lui al XVI-l€8.
30
31

Al. Andronic, Eugenia Neamţu şi M. Dinu, op. cit., p. 241, fig. 47.
De altfel rolul acestor piese este greu de precizat, cei mai mulţi etnografi inclinA
spre această ipoteză.
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Fig. 5. - Adjudul Vechi. Ceramică omamentală.
Din materialul descoperit in locuinţă, locul principal il ocupă eera
mica.
Fragmentele găsite provin de la vase de diferi•te tipuri, cu pereţii
subţiri, lucrate la roată cu tu.raţie rapidă. In general, pasta vaselor con.
ţine nisip cu grăuntele mărunt şi uneori chiar pietricele, ceea oe face
ca pereţii să aibl o suprafaţă oarecum �unţn.Iroasă şi aspră. Surprinde
bogăţia şi w::-ie.tatea materialului ceramic descoperit aici şi c1re ne do
vedeşte că ne aflăm intr-un centru destul de infl;:,ri�r {fig. 8 �i 9).
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Ceramica este de culoare cenuşie, al�nuşie şi �ie cărămizie. In
teresante sint fragmentele oeramioe ce provin de la vase lucrate din pastă.
caolinoidă, relativ bine frămîntată, iar in compoziţia pastei se observă
paiete de mica. Torţile de la aceste vase pornesc de sub buză şi sint for
mate dintr-o bandă relativ îngustă, albiată longitudinal pe mijloc (fig.

9/1, 3 , 6) .
Oalele au buzele acoperite au smalţ v�rde, atit in interior cit şi in
exterior. Decorul este foarte variat.

In ornamentarea vaselor predorplnă motivele geometrice, observin
du-se reapariţia decol"')lui cu roiiţa dinţată. Pe v•1e din pastă roşie
apare pictura cu humă albă sau �ie, iar pe vasele din pas-tă albă (cao
lin) pictura cu humă roşie sau brună. Ceramica descoperită in această lo
cuinţă datează din seoolele XVI-XVII şi are apropiate analogii cu obiec
tele de acest tip descoperite la Iaşi 32, Suceava 33, BacAu 34, Traian - Ză
neşti 35 etc.
O descoperire extrem de importantă pentru istoria acestei aşezări o
constituie găsirea resturilor unui cuptor de ars oale in partee de est a
Adju.dului Vechi, la punctul numit "Lutărie" 36.
Cu toate că In bună parte acest cuptor a fost distrus de lutărie, to
tuşi s-au putut constata unele observaţii cu privire la modul de oonstruc
ţle. AsUel, in interiorul cuptorului se afla un pilon central care SIUSţinea
grătarul pe oare erau aşezate vasele. Vatra camerei de foc era pu-ternic
arsă. Fragmentele de la boltă şi gratar erau prăbuşi·te In interiorul oamerel
de foc. In interiorul cuptorului s-au gAsit fragmente ceramiu lucrate din
pastă fini, cărămizie, conţin.tnd nisip fn compozlţ1 '!, prevbute cu smalţ
brun In interior şi cu dungi pictate cu humă roşie sau brună la exterior.
De asemenea, au mai fO&t delooperite şl fragmen.te �ucrate din caolin cu
smalţ verde-oliv la exterior şi cu ornamente din linii incizate. Ceramtca
�operttă aici aparţine secolului al XVII-lea :n.
Din informaţiile culese de l&locuitorli din Adjt•dul Vechi, tot In aceas
tA zonă a mal existat un cuptor de ars ceramică oare a fus.t distrus de sur
parea malului ca urmare a vil.turilor produse de revărsarea Siretului 38.
In urma cercetărilor arheologice efectuate se pot emite citeva con
cluzii asupra istoriei aoestel aşezări. Adjudul făoea parte din aoea mare
grupare de tirgurl moldovene menţionate In documentele din secolul al
XV-lea.
Situat pe unul din drumurile comerclale intens frecventate şi anume
drumul moldovenesc sau al Slretului care se scobora dinspre nord pe Va.

32
33
34

35

36
37

38

Al. Andr'6nic; Eugenia Ne-amţu' şl M. Iflnu, op. ·dt�; p: 218·219 ; p. �24, ffg,,31.
B. Mitrea' şi colaboratorii, Ş11nttend ATheologtc Sucellve&-Cet4tBA Ne�� mţtdut, In
SCIV, VI, 1955. 3-4, p. 770.
SăpAturile arheologice de la Curtea Domnească din Bacău. Material Inedit.
Gh. Bichir, UTme de locuiTe din epocc& feudal4 lA TTawn-Z4neşti (PilltTa Neamţ
BIIc4u). in SCIV, tomul 1 8, 2, 1987, p. 318-320.
Marilena Florescu şi Vlorel CApitanu, op. ctt., p. 244.
1 . Nestor şi colaboratorii, in SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 35 şi urm. ; Idem, tn SCIV,
III-IV, 1955. p. 760 şi urm.
Această informaţie ne-a fost comunicată de locultoru.l Mărcuţă D. Gheorghe
din Adjudul Vechi pentru care il mulţumim şi pe aceast! cale.
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lea Siretului şi mengea la Galaţi şi, mai de parte, cu legătura la Chilia
şi Cetatea ALbă, îndreptîndu-se spre portul Caffa, Adjudul participa din
plin la circuitul de valori ma•teriale oare circulau şi prin această zonă. In
această zonă: cirouJ.8JU şi produsele comerci ale care veneau pe drumul BI\:'1şovului sau dl'lumul muntenesc şi care aveau itinerariul : Braşov-Breţcu
pasul Oituz-Tg. Trotuş-Adjud, . de unde se trifurca spre Galaţi - sau
spre Ţara Româneas,că __:_ spre Bacău-Roman-Suceava, Siret, sau spre
Bîrlad-V� lui Iaşi-Bo toş ani 3!1.
Şi în acest tirg ca peste tot în Moldova �e schimb;m produse lccale
şi străine. Era un centru de producere şi deSfacere, antrenind in zona de
influenţă a lui satele din jur. Ca peste t:>t in MoLdova şi in Adjud circu
lau monede străine {ungureşti, polo ne ze , olandeze etc.) cum o dovedesc
cercetările arh eologice sau descoperirile Întîmplătoare făcute în această
locali tate.
Un impediment serios î n clarificarea inceputurilor vieţii urbane de
aici o constituie şi faptul că vatra veche a oraşului a fost distrusă de re
vărsările Siretului. A rămas numai marginea veohei �ezări unde �-.au
surprins urme de locuinţe, gropi şi o parte din veahiul cimitir. Materia
lul d escoperi t în .această zonă {obieote de fier, bucăţi de creuzete, frag
mente ceramice, monede) este identic cu oel găsit in centrele urbane in
tens cercetate : Suceava, Baia, laşi. Pe baza acestui material se poate tra
ge concluzia că Adjudul era in seoolul al XV-lea un centru m e�teşugăresc
şi comercial, desigur mai m o dest ca celelalte tîrguri sau oraşe {Siret, Su
ceava, Baia, Iaşi, Roman).
Cu toote acestea. in a d oua jumătate a veaoul.ui al XV-lea, ti rgul era
destul de i nflori tor de vreme ce era un punct comercial pe unde se tran
zi•tau pos tavurile din Polonia prin Moldova spre Muntenia, aşa cum reiese
din pri:vileg�ul oomercial din 3 iulie 1460 dat de Ştefan cel Mare lioveni
lor �o. D in nou. la 2 martie 1472, tirgul apare menţionat intr-un document
oe s e referă 1a " Urecheşti i pe Trotuş in dreptul Agiudului" ��.
Referitor la organizarea tirgului observăm oă la conducerea lui se
afla un şoltuz şi 12 pirgari.
Situaţia este similară cu organizarea celorlaJt!Je tîrguri moldovene !?i
conform aserţiunii unor cercetători este corespunzătoare cu viaţa oraşului
polon şi din Transilvania 42.
In documentele din anii 1580, 1590, 1631, 1632, 1686 apar şolbuzii
Bă1oş, Stan, Iane, Lucaei, Savin, ou pirgari i �a.
�

39
40
41
42
43

R. Manolescu, Comet1ul 'f4rit Rom4neşti şi Moldovei cu Braşovul (secolele XIVXVI), BucureŞti, 1965, p. 65·66.
1. Bogdan, op. ctt., p. 274.
M. Costăchescu, Documente moldoveneşti de 14 Ştefa.n cel Ma.re, p. 82.
D. Ciurea, Nof. contribuţii privind oraşele şi tirgurile din Moldova. In secolele
XIV-XIX, tn Anuuul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol",
Iaşi, VII, 1970, p. 25

D. Ciurea . Orgo.niza.rea. admtntstra.tiv4 a. st4tului fe'l.&d4l Moldov4 (sec. XIV-XVIII),
tn An1UITU1 Institutului de istorie şi a.rheologie, Ia.,i, Il, 1965, p. 185 ; C. Giurescu,
op, ctt., p. 178 nota 8 ; Documenta rom4ni4e htstorica., A. Moldova, volumul XXI
(1632-1633), Bucureşti, 1971, p. 227 ; D. Ciurea, Orga.niz4re4. .. . ., op. ctt., p. 157 :
Ghtb4nescu, Surete şi izvo4de, V, p. 329.
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Trebuie să arătăm că. oraşul a fost reşedinţa unui vechi ţinut mol
dovean căruia i-a dat şi numele său. Ţinutul Adjudului e constatat docu
mentar la 1 7 aprilie 1522 într-'Un suret de pe un urie de la Ştefăniţă Vodă
care întăreşte lui Tabuctu Mititelu şi fratelui său. mai multe sate printre
care şi satul "Petr�ti pe piriul Dieneţului, unde au fost Gavril Diatu,
Jude, pînă la piriul Zincului oe este In ţinutul Ajudii" «.
Extrem de preţioase date pri:vi.toare la ţinuturile moldovene apar in
cronica lui Mikolaj Brzeski de la 1566 şi unde E!S'te menţionat şi ţinutul
Adjud 45•
In aceste rinduri nu insistăm mai amăn�nţLt asupNt or:ganizării oră
şeJleiti, a ţinutului Adjrud, intrucit de aceste probleme s-a.u ocupat alţi
cercetători 46•
Viaţa orăşenească pulsa la Adjud in secolele XVI şi XVII aşa cum
reiese din izvoarele scrise şi mai ales din cercetările arheologice. Evident
oă faţă de epoca anterioară se constată un oarecare regres, dar care a fost
totuşi exagerat' interpre�t de unii cercetători 47.
In sprijinul opintei noastre că iru. acesţe veacuri pulsa o activitate co
mercială şi meşteşugărea.Scâ destu'1 'de' fnfloritoare o coltS!IIi tuie bogatul ma
terial arheologic recoltat aici şi compus din obiecte de fier (ouie, piroane,
sooahe, oatarame, ouţLte, unelte a.grioole, bucăţi de oreuzete), monede şi
i n special oe:ramica de uz casnic şi ornamentală.
Descoperirea unor fragmen-te ce proveneau de la plăci de perete şi
cahle ne doved�te că ne aflăm intr-un centru ·unde in intertorul locuin
ţelor se lucrau sobe de teraootă, se căptuşeau pereţii camerelor de locuit.
Asupra ceramicei descoperite aici nu putem decit să constatăm bo
găţia şi varietatea el, ceea ce ne arată că aici se produceau vase in seriei
necesare atit locuitorilor din oraş, cit şi locuitorilor din satele ce grawtau
in jurul aşezării or�eşti. Acest luoru este dovedit şi de faptul că aici
s-a.u desoooperit cuptoare de ars oale, destul de perfecţionate, şi care pro
d UOOBIU o cantitate suficientă pentru piaţă, la fel ca cele găsite in urma
săpăburilor, intr-un oentru infloritor, capitală a Moldovei şi anwne la Su
ceava 48.
Printre tîrgurile Moldovei trecute in hmta Lui Reioher.>�dorffer de la
1541 apare şi Adjudul.
Aşezat intr-o poziţie ou resurse naturale deosebit de bogate Adjudul
participa activ in această perioadă la schimbul produse1or agricole şi ani
maliere.
Străinii .care aru vizi·tat Moldova in serolul al XVI-rea remaJrCă furti
li.tatea solului şi bogăţia in grine şi animale. Astfel, doctorul veneţian Ma
tei de Murano, venit :La Suceava pentru ingrijirea lui Ştefan cel Mare,
arăta că Moldova "este roditoare şi foarte frumoasă şi bine aşezată, plină
44
45
46
47
48

Documente A, veacul XVI, voi. I, p. 197.
Letopisetele lui Kogălniceanu, voi. III, p. 471-485 «Powia.t Hadziowski,. e forma
polonă in care ne dă cronicarul numele ţinutului Adjud.
D. Ciurea, Noi contrtbuţtt . . , op. cf.t., p. 21 35 ; D. Ciurea, Organizarea. . .., op. cit.,
p. 143-236.
Vezi Istoria Rom4niei, II, p. 835.
Vezi Materiale şi cercet4rt arheologice. Rapoarte de săpătură privitoare la şan
tierul Suceava.
. . .
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· de animal� şt de .toate roadele" 49; G. �iohersdorffer' care. a vizi·tat Mol
dova in timpUl ltif Petru Rareş afirma că această ţară>, e �faarte bogată,
pAmintul dă vin şi bucate din belşug. . . ln această ţară nimic nru li�eşte
din cele atre ar putea folosi oamenilor". El consideră că Mol4ow, ..e cu
mult mai bogată in loouri de arătură, vii şi vite, precum in locuri şi he
leştee... intr-un cuvint e plină din belşug de toate bogăţiile" ao.

In peceta unor tirguri apare · eogăţia aceas ta de produse animaliere
şi agricolă, cum e sigiliul Adjrudulu� cai şi vite 5t .
In faţa şoltuzului şi pirgarilor din tirgul Adjud se fac numeroase
tranzacţii comerciale ou sate, mori. şi alte produse 52.
Este ounosou.t faptul că de regulă. .şoltu�ii şi pirgarii erau recrutaţi
din rindurile meseriaşilor şi negustorilor, dar şi din rindurile agriculto,..
rilor, mazililor sau ruptaşilor 53. Astfel, .intr-un· act din 1686 apare Savin,
şoltuz . de Adjud care era fi.ul lui Gligor.a�co Mătcă. agricultor.
De asemenea, Barsi călător prin . Moldova in 1633, arăta cum, in fie
care an, inainte de inceperea lucrărilor agricole, tirgoveţii .mergeau in
ţarina oraşului şi şoltuzrul cu pirgarii împărţeau porţiunile d pă numărul membrilor de familie 54.
.
Treptat viaţa orăşenească in Adjud · incepe să .decadă, · qa de altfel " in
multe tîrguri din Moldova. Aşa cum .pe bu nă dreptate a]J arătat unii cer
cetători, decăderea unor oraşe e cauzată atit de calamităţi!� naturale. (foa:
metea şi epidemiile) cit şi de evenimentele .politica-militare (invazii şi j a
furi) oare aru dus la depopularea multor oraşe 55.

�

Dacă în 1 684 Miron Costin mai menţiona tirguşorul Adjud ca loca
litate mai î nsemnată din j udeţul Putna 56, in timpul lui Dimi.trie Cante
fir, Adjudul i.şi pi�rduse din însemnătatea lui·, judecind după ·descrierea -ce
o face acest domni.tor in scrisoarea Moldovei .. Adziud, non magni momenti
est oppidum, superius ad fluvium Sireth" 57.

Din această perioadă tirguşorul Adjud a decăzut din ce in ce mai mult
pînă la sfîrşitul veacului al XVIII-lea, cind o mare parte din lOcuitori; în
groziţi de pagubele ce căşunau · continuu vărsările Siretului, se ·strămu
tară mai spre miazări cu vreo 3 km. în localitatea denumită de atun ci
Adjudul Nou.
Din cele relatate mai sus pe baza izvoarelor scrise şi a cercetărilor ar
heologice considerăm că începuturile oraşului Adjud datează din secolul
al XV-lea şi nu poate fi mai vechi 58.

49
50
51
52
53
54
55
58
57
58

Hurmuzaki, VIII, p. 36.
Istoria României, II, p. 574, nota 3.
D. Ciurea, Organizarea... .., p. 185.

Vezi printre altele cele doul documente din 15 august 1832, Documenta romanlae·
histori'Ca. A. Moldova, vol. XXI, (1832-1833), Buc. 1971, p. 226-227.
D. Ciurea, Organizarea.. .. ., p. 185.
Barsl, ed. Giurescu, 1925, p. 34.
D. Ciurea, Noi contribuţii...., op. cit., p. 32.
Archtva, tom. I, partea I-a, p. 171.
D. Cantemir, Descrtptio Moldaviae.... . , p. 12.
Vezi C. C. Giurescu, op. cit., p. 42. De asemenea vezi nota 3 de la aceastA lucrare,
p. 178, prin care autorul aratA el istoricul sovietic F. Grecul crede el "oraşul
Adjud" existi inel de la sfirşitul sec. al XIII-lea.
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du� tpat.e p�billtă
j'l.lmă.tate a secolului # XIV-lea, iar ma

turizarea trăsăturilor citadin� are loc in secolul al XV-lea:*"'

DES CONTRIBUTIONS ARCHtOLOGJQUES A L'HISTOIRE D'ADJUD
(XIV-XVLJ-e SI ECLES)
Resume

Dans cet article l'auteur se refere aux recherches archeologiques, effectuees en
1974 dans le Vieil Adjud.
Apres avoir presente une courte histoire de la viile Adjud, conune un bourg
moldave signalee pour le premiere fois dans les doeuments de 9 avril 1 433 an demon
·
tre que pour la connaisance, du passe historique de ce centre urbain m6dieval, il
este necessaire d'effectuer des recherches archeologiques.
Les premierea fouilles archeologiques ont ete faites en 1960-1961 grâce auquelles
on avait mis au jour des vestiges archeol.ogiques de l'epoque du bronze et de la
periode feodale developpee le XVII-e siecle-parmi ces traccs on a trouve un four
pour biuler les pots du XVII-e siecle.
Ces fouilles ont ete continuees dans l'automne de 1974, lorsque on a decouvert
un cimetiere du XVI-XVIII-e siecles. On a fait des recherches dans 10 tombeaux.
A l'occasion des recherches effecot u� on a decouvert un riche materie! archeolo
giques compose de differents objets en fer (clous, couteaux, gros clous, boudes de
ceinture) , de la ceramique omementale et d'usage menager, des monnaies du XIV-e
et XVIII-e siecle.
Les sources de l'histoire ecrites et les documents archeologiques confirment le
developpement de la viile Adjud au XV-XVli-e siecle, situee sour un des chemines
commerciaux tres frecvente-Celui du Siret.
Conformement au materiei archeologique et aux sourees de l'historie krites_
nous considerous que les debuts de la viile Adjud datent du XV-e siecle.
Au debut du XVIII-e siecle, la viile Adjud commence son declin il eause des cala
mites naturelles et des evenements politico-militaires.
A la fin de ce siecle-la, a cause des debordements du Siret, une grande partie
des habitaux du bourg, changerent leur domicile avec :1 km. vers le midi, dans le
localite de Nouvel Adjud ainsi nomme depuis ce temps-la.

L f:GENDE DES FIGURES
Fig. 1. - Plan avec la localisation des recherches archeologiques effectuee il
Adjudul Vechi.
Fig. 2. - Adjudul Vechi. Profil de la paroi ouest de la hutte deeouverte en le bord
droit du Siret.
Fig. 3. - Adjudul Vechi. Ceramique decouverte en l'habitation hutte et fosse.
Fig. 4. - Adjudul Vechi. Ceramique deoouverte a secteur 2.
Fig. 5. - Adjudul Vechi. Ceramique omementale.
Fig. 6. - Adjudul Vechi. Plan et le profil de la paroi de sud l'habitation de secteur 3.
Fig. 7.
Adjudul Vechi. Objets en fer decouvertes a l'habitation de secteur 3.
Fig. 8. - Adjudul Vechi. Ceramique dkouvert dans l'habitation de secteur 3.
Fig. 9.
Adjudul Vechi. Ceramique dkouverte dans l'habita.tion de secteur 3.
-
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