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ARHEOLOGIE .,..,.... ISTORIE

SONDAJUL DE SALVARE DIN AŞEZAREA NEO-ENEOLITICA
DE LA VERMEŞTI-COMANEŞTI (I) *
de DAN MONAH

Vestigiile aşezării neo-eneolitice au fost identificate pe platoul şi parte
din terasele dealului "Cetăţuia" de pe t eritoriul satului Verme;;ti, înglobat
acum ora şului Comăneş ti (jud. Bacău). Situată p e malul st îng al Trotuşu
lui, La circa 4 km de rîu, "Cetăţuia" se află în imediata apropiere a şos'elei
Comăneşti-Moineşti şi 1a mai puţin d e 30 km de trecătoarea Ghimeş. Aşe
zarea se află la nord de satul Vermeşti în imediata apropiere a ho tarului cu
satul Văsieşti. Dealul "Cetăţuia" domină depresiunea în care se adăpos
te�te oraşul C omăneşt i, fiind complet izolată de î nă lţimi le dinspre NE şi SE.
Spre nord, v:est şi sud pant ele sînt foarte abrupte, cu o înclinare de 70-75°.
Platoul "Cetăţuiei" este relativ mic, dar spre nord şi est sînt două terase
largi f avorabile locuirii şi care par să fi fost locuite.
Aşezarea preistorică de la Vermeşti este cunoscută din anul 1966 cînd
au fost întreprinse cercetări «;le suprafaţă de către Şt. Cucoş, care a
publicat şi rezultatele unui mic sondaj 1. Cu multă amabilitate colegul Şt.
Cucoş ne-a semnalat această aşezare şi ne-a însoţit intr-o periegheză în
anul 1969, cind am avut p os ibil itatea să examinăm materialele provenite
din sondajul menţionat 2.
In urma perieghezelor întreprinse în anii următori am observat că aşe
z::trea era serios afectată de săpăturile efectuate de profesorii din împreju
rimi şi de căutătorii de com ori Această situaţie ne-a determinat să între
prindem un sondaj de salvare car e să pu nă capăt săpăturilor nesistematice
şi, mai ales, să precizez e stratigra fia aşezării. Săpăturile au fost efectuate
in iulie 1971 şi în octo mbrie 1972, rezultatele obţinute au permis elucidarea
problemelor principale ridicate de staţiune de la Vermeşti a.
Săpăturile, In cadrul sondajului din anul 1971 locrările s-au desfă
şurat doar pe platoul afectat de săpăturile anterioare şi de tranşeele mili
tare din primul război mondial. Terenul fiind împărţit intre foarte mu lţi
proprietari, sondajul nostru s-a redus la trasarea a două secţiuni in lungul


.

,

•

1
2
3

In acest volum publicăm prima parte a raportului privind săplturile de sal
vare de la Vermeşti, urmind ca tn volumul urmltor sl continulm publicarea
materialelor aparţinind culturii Cucuteni.
St. Cucoş, tn MemAntiq., II, 1970, p, 481 şi urm., şi n. 3.

Ibidem.
Ibidem.
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Cetăţuia Vermeşti, vedere generală.

platoului (fi.g. 1). Doar la prima �ecţiune am putut efectua lărgirile nece
sare pentru dezvelirea locuinţei.
Secţiunea 1 a fost orientată N-S, măsurînd la inceput 20/2 m. Cu o
prelungire de 12/1 m a ajuns la capăltul de S al platoului. De la adincimea
de 0,15-0,30 m au inceput să apară fragmente ceramice corodate şi C1lirpic
masat, indicind resturile unei locuinţe cucuteniene. Chir?iocul b.cuirJţei
(L,_) apare intre metrii 3,50 şi 9,50. In afara acestor limite resturile sb.t
sporadice, iar in prelungire dispar cu totul. Prooedind la deschiderE-a case
te1or am reuşit să delimităm conturul locuinţei (fi.g. 2/1). DupJ. indep�.rta
l'ea primului strat de ohirpic, provenit din dărămături:e pereţilor, a<I ince
put să apară cioburi pictate şi vase intregibile care stăteau pe platforma
locuinţei.
Secţiunea II, paralelă cu SI, cu dimensiunile de 31/1 m, a fost tra
sată pe partea opusă a platoului, cu intenţia de a controla stratigrafia a�e-;_
zării. Vestigiile locuinţelor cucuteniene ocupă un spaţiu mai mare, fiind
observate intre metrii 12,50 �i 30,50. Ca şi in cazul precedent stmtul de
cultură cucutenian nu este continuu, fiind S€sizat doar in apropierea loooin
ţelor. In partea de N a secţiunii au fost descoperite doar cîteva fragmente
ceramice din epoca bronzului.
Campania din octombrie 1972 s-a desfăşurat in condiţii climaterice
nefavorabile. Am incercat să degaj6m vestigiile locuinţelor cuouteniene de
pe S II, să precizăm complexele crişoide şi să verificăm eventuala locuire
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de pe terase. Din păcate ploile repetate au dus la pră�irea'taluzurilor şi
au făcut impobisilă degajarea locuinţelor cucuteniene. Cele d ouă mid sec
ţiuni trasate pe terasele de N şi E nu au dat rezultate, nedescoperindu-se
niciun complex de locuire. In faţa unor dificultăţi intimpinate în anii ur
mători, a trebuit să renunţăm la continuarea săpăturilor. Totuşi materia
lele şi informaţiile stratigrafice, mai ales din prima campanie, permit
conturarea caracteristicilor generale ale s taţiunii Verme şti .
Stratigrafia. Deoarece situaţia stratigrafică este deosebită în ce le două
secţiuni, le vom prezenta separat, procedînd la descrier:ea lor în su...
"'Cesiunea
de sus în jos.
Secţiunea 1 (fig. 2/2). 1. Solul vege.tal, cenu�iu-deschis cu textura gra
nuloasă, are o grosime variind între 0, 10-0,30 m şi conţine mici fragmente
cucuteniene puternic corodate. In sDlul vegetal din caseta nr. 2 (fig. 2/1),
în apropierea martorului secţiunii, a fost descoperită o pLesă de aramă sau
bronz şi un ciob de dimensiuni mici, cal:'1e indică existenţa unei locuiri de
scurtă durată din bronz;ul timpuriu. Stratul vegetal acoperă direct supra
faţa de ohirpic a locuinţei. Pe masa de chirpic, pătrun zî nd, în pnrte, în solul
vegetal erau cîteva cio.buri şr un vas de factură Gorodsk-Usatovo, precum
şi cîteva fragmente ceramice Cucuteni B. U neori a2este doburi se găsesc
şi la adîncimi mai mari fără a se observa deranjamentele stratigrafice prin
care au pătruns.
2. SUJb solul vegetal '·urmează un strat consistent de depuneri cuC'Ute
niene, aparţinînd locuinţei din subfaza A2• Grosimea acestui nivel variază
de la 0,90 m, în partea de nord a secţiunii, îngu stlndu-se treptat spre sud,
unde ajunge la o grosime de 0,10 m în afara locuinţei, de unde se pierde
treptat. In p a rtea de sud a secţiunii nu a�1 fost descoperite resturi arheo
logice, solul vegetal suprapune direct pămîntul viu, care destul de subţire,
este •aşezat pe stîncă. Stratul cucutenian este unitar, to tuşi partea supe
rioară cu chirpicul pirOVenit din dărlmarea pereţilor locuinţei are culoarea
brun-gălbuie, iar partea inferioară de sub platformă capătă o nuanţă ce
nuşie. La adîncimea de 0,65 m apare platforma loouinţei, care se p re zi ntă
sub fosrma unui strat de chirpic, groo de 10-15 am, foarte bine ars, avînd
culDarea roşie-înohisă. Stratul de sub podină conţine foarte multă cenuşă
proveni·tă de la arderea bîrnelor pe care era construită aceasta.
3. Solul galben-argilos, reprezentînd stratul viu, are în partea superi
oară slabe pigmentări cu chirpic. Acest strat este străpuns de groapa nr. 1
(asupra căreia vom reveni la descrierea locuinţei).
Secţiunea. II (fig. 3). 1. Solul vegetal are aceleaşi caracteristici cu cel
din S I. In capătul de N al secţiunii, în solul vegetal care suprapune direct
pămîntul ga1ben-argilos, au fost descoperi·te cîteva fragmente ceramice din
epoca broru:ului. Vestigiile cucutenien:e sint in:existente în acea zonă unde
stinca este foarte aproape de suprafaţă.
2. Resturile locuirii cucuteniene sint adăpostite, ca şi în S 1, într-o
alveolare naturală. Grosimea medie a stratu1ui es·te de 0,60-0,85 m, cobo
rind uneori pină la 1,10 m in gropile care părund în nivelul mai veohi.
Stratul are aceeaşi culoare brun�gălbuie, mai deschisă în partea superioară
şi mai inchisă in pal'ltea inferioară. Nu am putut !:le5iza cu claritate prezenţa
podinei şi nu s-a putut preciza dacă €Ste vorba de o singură locuinţă foarte
mare (mai puţin probabil), sau de locuinţe foarte apropiate.
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3. Sub ace st strat am constatat o depunere de culoare inohisă, aproape
neagră, net deosebită de depunerea oucuteniană. Grosimea variază intre
0,40-0,50 m, fiind in unele locuri deranjată de pitrunderi cucuteniene,
care se diferenţiază clar. In acest nivel am putut observa pre:renta a nume
roase framente de vase aparţinînd culturii Criş. Intre straturil e de depuneri
Cucut�ni şi Criş nu există n ici cea mai mioă. urmă de steril.
LEGENDA
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Fig. 2. - 1. Locuinta cucuteniană (1. - Rişniţă ; 2. - gropi de pari ; 3. - vatră ;
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sol
galben -argilos).
-

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

•

·" v

,l( .v, tt1 .�

n1rfr n 1l1 O l\CY1 1\11111 (11 f1 (11 f 1 r1 (Ll� (UII r, (111110L1111llilll [1 lllill [fi fu•

fm

-

81 l i'lll1111vllrl tlll n 1 rrr'frr'fllrrYrrYrrll r, i Yrrt ,y,,� ,r,,,., r,,lrii rYI 1 1'11 1"11 l'fl ?'( 1 !"; ,y. x.v. r. .� .�

LEGENDA
Fig. 3.

-

/III

t

Profilul SII (1.

"il

�2

3

�4

G!'J5

sol vegetal ; 2.
nivelul cucutenian ; 3.
4.
sol viu ; 5.
rîşniţă
; 6.
stîncă).
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
-

-

-

-

-

-

$6
nivelul Criş ;

.
SONDAJUL DE S.&\LV-ARE :P.:a LA VERMEŞTI

13

4. Solu_.l �..u>.en-argilos, dl;!stuJ. c:;le supţir.e.. suprapune stînca.
In concluzie, in secţiunea I constatăm p�ţa unui nivel cucutenian
care suprapune dire<Jt solul viu. La limita acestui strat cu solul vegetal s-au
găsit materiale Gorodsk-UsatoVlO, Oucuteni B şi din epoca broll7JU1ui, fără
cq aţestea să facă parte dintr-un n Lvel consistent oare &ă poată fi delimitat

stratigrafic.

�

In. s
unea II cel mai veohi nivel este repre�ntat prin depunerile
Criş, care sint suprapuse de vestigiile din faza Cucuteni A. In afara alveo
lării naturale care adăp ost eşte aceste depuneri, la baza stratului vegetal
apar fragmente ceramioe din epooa bronzului.

Observaţiile noastre stratigoo.fice confirmă, în
stratigrafia stabilită anterior de colegul Şt. Oucoş.

cea

mai mare parte,

Locuinţele. In cadrul sondajului, a fost desvelită integral o singură
locuinţă cucuteniană intersectată de secţiunea I. Locuinţa apare sub forma
unei suprafeţe de chirpic compact, compusă din numeroase fragmente mari
de ohirpic de culoare găLbuie sau roşialică. Forma locuinţei era, probabil,
dreptunghiulară (fig. 2/1), fapt confirmat şi de porţiunile de platformă păs
trate. In partea de vest se afla, poate, o anexă de dimensiuni mici. Menţio
năm că sub chirpicul "anexei" nu am descoperit urmele podinei obişnuite.
Dimensiunile locuinţei erau de ap roximativ 10,50 m pe 6 m, "anexa" avind
1,50 m pe 2,30 m.
La îndepărtarea -ahi.rpioului prO!Venit din dărîmarea pereţilor am obser
vat că n'l.liYleroase fragmente purtau urmele nuielelor şi birnelor din struc
tura locuinţei. După îndepărtarea acestui strat de chirpic au ieşit la iveală
porţiuni bine păstrate din platforma locuinţei. Platforma fusese construită
pe bîrne aşezate paralel cu laturi le scurte. Diametru! acestor bîrne, pro
babil despicate, variază intre 0,15 şi 0,30 m. Grosimea lutuielii de deasupra
bîrnelor era de 6-15 cm, partea de contact cu bîrna fiind bine arsă.

Pe podina locuinţei se aflau cioblllri, vase intregibile sau intregi, nume
roase rîşniţe şi topoare de piatră. Resturile ceramice se concentrează de-a
1 ungul peretel.Jui de noro, în zona vetrei şi spre centrul locuinţei.
In caseta nr. 2, pe axul lunfJ al construcţi.ei, aflate La mică distanţă una
de alta, au fost descoperite două amprente de bîrne cu di.ametrul de 0,25 şi

m, care străpungeaUJ platforma. Am urmărit oo cea mai mare atenţie
amprentele şi am constatat, după fibra lemnului carbonizat, că bîrnele erau
în poziţie verticală .şi se adînceau ou 0,15-0,20 m sub pLatformă. Ace51te
bîrne aveau, probabil, rolul det a susţine aooperiş11l 1ocu.inţei. In mod nor
mal ar fi trebuit să intilnim ampreate asemănătoare in caseta nr. 1. Cu
toate că am Lucrat cu cea mai mare atenţie, pandarutul necesar nu a fost
descoperit. Menţionăm că nici pe la turile locuinţei nu au fost observate
gropi de pari sau bîrne. Vatra locuinţei se afla in partea de est, însă din
ea nu s-a păstrat decît o porţiune mică şi destul de prost conservată. Din
această cauză nu am putut stabili dacă vatra era construită direct pe pă
mînt.

0,30

Remarcăm numărul deosebit de mare de ri.şniţe şi! topoare din piatră,
împrăştiate pe toart:ă suprafaţa locuinţei. Citev� piese par să fie exemplare
în curs de preLucoore.
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Dup!i demontarea chirpicului de culoare roşie-închis!i al podinei, ime
diat sub aceasta, a fost descoperită o groapă (Gr. 1) cu diametru} de 1,10 m,
care mergea pînă la adîncimea de 1,50 m, intrind destul de mult in solul
viu. In groapă au fost găsite 21 de fragmente mari de rîşniţe vechi, intens
folosite, toate aşezate ou partea utilă in jos şi clădi:t.e unele peste altele.
Deasupra acestor fragmente se aflau 6 rîşniţe mari, lucrate cu grijă, aşe
zate cite două, deasemeni cu partea utilă in jos. Pe ultimele două rîşniţe
am observat urme din lutuiala platformei. Probabil lutul a ajuns printre
două bîrne care nu aderau perfect.
Credem că ne aflăm in faţa unui ritual de fundare a unei locuinţe-ate
lier pentru prelucrarea pietrei. In favoarea acestei ipoteze pledează :groapa
cu ri�niţe aflată in centrul locuinţei, numărul mare de rişni�e şi topoare
finite sau in curs de prelucrare, precum şi citeva bucăţi de marnă găJ.buie
folosită la confecţionarea topoarelor.
Constructorii cuoutenieni au săpat intii groapa in care au depus ritual
fragmentele şi ri�niţele intregi peste care au construit platforma, a�oi au
procedat la ridicarea, in modi..il cunoscut, a locuinţei"· Ţinem să subliniem
că in momentul construirii platformei groapa rituală era deschisă.
Rit·..:rile de fundare a locuinţelor sint cunoscute in aşezările cucu
teniene, mai a:es in cazul unor locuinţe cu destinaţie sp?cială 5 ; de obicei
se folosesc vase. Ingroparea rituală a rişniţelor este pentru prima dată sem
nalată prin descoperirea de la Vermeştl.
Vestigiile descoperite in S II proveneau de la o locuinţă sau mai dC'
grabă de la două lccuinţe foarte apropiate. Din cauza suprafeţei mici săpate,
acest lucru nu a puLt fi precizat.
In ultimii ani s-a discutat mult despre tehnioa construirii locuinţelor
eneolitice şi mai ales a platformelor 6. Nu intenţionăm să relu?m a�ea�tă
discuţie ci doar să precizăm impresiile noastre pe baza observaţiilor de la
Vermeşti.
Putem afirma cu certitudine că p!atforma locuinţei era construită pe
bîrne aşezate pe pimin.tul proba':il nivelat. In apropierea am;>rente!or d�
bîrne verticale platforma se întrerupea, fiind inlcoi..iită cu o lutuială. La
Vermeşti principiile generale de construc',ie sint respectate, totuşi in ca:irul
unor principii generale există diferenţe in maniera de construire a locuin
ţelor, in funcţie de condiţiile locale şi de zona geografică, de natura solului
şi de materialele de construcţie aflate la in:iemină.
- La Vermeşti, atit cucutenienii, cît şi purtătorii culturii Criş au căutat
protecţie impotriva vintului in alveolările naturale de la capJ.tul p:atoului.
ln ceea ce priveşte nivelul Criş, nu putem preciza dacă este vorba de un
complex de locuire sau de o groapă menajeră.
•

4
5
6

•

•

Cf. VI. Durnitrescu şi colaboratori, Hăbăşeşti, Bucureşti, 1954, P• 18 şi urm.
A. Niţu, St. Cucoş, D. Monah. în MemAn.iq., III, 1971. p. 59.
1. T. Dragomir, tn SCIV, XIII, 1962, 2, p. 393 şi urm. ; Iuliu Paul, in SCIV, 18.
1967, 1, p. 6 şi urm. ; VI. Durnitrescu, în AMN, V, 1968, p. 389 şi· urm.
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Cultura Criş.

In nivelul aparţinînd culturii Criş au fost descoperite numeroase frag
mente ceramice, lipsind aproape total uneltele din piatră şi os 7.
După modul de preparare a pastei .şi după intensitatea arderii, am deo
sebit patru categorii de ceramică (pe care le-am notat A-D). Subliniem că
această împărţire se aplică doar materia1ului ceramic de la Vermeşti, nefiind
în intenţia noastră de a propune o clasificare valabilă pentru o arie mai
largă. Intenţia noastră a fost să obţinem o clasificare cit mai nuanţată a
materialului ceramic de la V.ermeşti, chiar atunci cînd diferenţele în com
poziţia şi frămîntarea pastei nu sînt prea mari. Cri·teriul conducător a fost
proporţia de pleavă şi de nisip înglobată în pastă, proporţie care variază nu
numai de la o categorie la alta, ci şi în cadrul aceleeaşi grupe ceramioe,
prezentînd, totuşi, suficiente elemente de apropiere (în cadrul aceleeaşi ca
tegorii) şi de diferenţi•ere (între grupe), care să ne permită susţinerea acestei
clasificări.
In general rămîne valabilă .şi pentru materialiul Criş de la Vermeşti
împărţirea în două mari categorii : ceramică grosolană şi ceramică fină.
Grupa notată de noi cu litera A corespunde ceramicii de tip A descrisă de
Draga Garasanin B, numită de cercetătorii români ceramică grosolană 9•
Grupele B-C corespund categoriei ceramică fină lustruită (B la Draga
Garasanin), ultima grupă deosebindu-se doar prin prezenţa picturii.
A. In prima grupă am încadrat fragmentele de vase cu pereţii groşi.
din pastă de calita•te inferioară, cu multă pleavă sau paie tocate. Alături
de pleavă întîlnim pietricele, nisip şi paiete de mioă. Frămîntarea pastei
este neglijentă. In majoritatea cazuriil.or miezul fragmentelor este ars slab,
avind nuanţe de la negru-închis, cu aspect de cărbune, pînă la brun-închis.
Exteriorul şi interiorul v·aselor este acoperit cu barbotină din lurt fin, fără
pleavă, care în .urma arderii este de cele mai multe ori brun-gălbuie, avînd
şi nu;anţe cem..L�ii, roşcate sau violacee. ln unele cazuri interiorul v•aselor
barbotina·te a fost lustruit cu grijă, pentru a se mia;;ora porozitatea pere
ţilor. De cele mai multe ori se constată desoojirea, mai ales la interior, a
barbotinei aplicate.
Menţionăm şi existenţa cîtorva fragmente de vase fără barbotină, cu
un aspect mai grosolan. Vasele din pastă de calitate inferioară constituie
majoritatea ma•terialului oeramic, aproximativ 60--,..-70%.
B. In a doua categorie am inclus fragmentele de vase cu pereţii sub
ţiri, cu o ardere mai bună, care a dus la apariţia unei game variate de cu
lori, de la cărămiziu şi brun-desohis pînă la oenuşiu-inohis. Majoritatea
.:·fragmentelor nu au obişnuitul miez de culoare închisă. Frămîntarea pastei
este mult mai îngrijită. Pleava este mai rar folosită, degre5antul principal
7

8
9

O singură piesă poate fi pusă in legătură cu nivelul Criş. Este vorba de un
topor de tip vălătuc. Piesa va fi prezentati in capitolul rezervat uneltelor cu

cuteniene. St. Cucoş (op. cit., p. 482) menţionează descoperirea unei lame din
obsidian, a unor silexuri microlitice şi a unui topor calapod.
D. Gara8anin, Starcevacka Ku1tura, Lubliana, 1954, p. 159.
M. Petrescu-Ddmboviţa, tn Materiale, III, 1957, p. 69 ; E. Zaharia, in SCIV, XV,
1964, 1, p. 22; N. Vlassa, in AMN, III, 1966, p. 19.
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fiind nisipul fin, ales ou grijă, fără pietricele. Barbotina şi slipul sînt foarte
rare, vasele din această categorie avind un decor specific. Un singur fra�
ment de la un vas barbotinat prezintă urme de slip r�u pe buza înălţată.
Slipul a fost lustruit atît la exterior cit şi la interior (fig. 812).
C. Această grupă este constituită din fragmentele cerami1ce acoperite
cu slip lustruit. Proporţia de pleavă in pastă diferă de la fragment la frag
ment, fiind mult mai abundentă decit la categoria anterioară. Vasele de
dimensiuni mai mari, cu pueţii groşi, au mai multă pleavă, in timp ce
pentr..1 vasele cu peTieţii subţiri se foloseşte mai mulot nisipul. Ardf!rea este
foarte diferită. Intilnim fra. ,m.ente ar e neoxidant (probabil acoperite de
alte vase), de culoare neagră sau castanie-::nohisă, gri-argintii cu luciu me
talic şi brun-deschise sa·.1 cem:şii.
Grupele ceramice B şi C sint prezente in proporţii egale, formind oea
mai mare p:1rte din categori-a ceramidi fine.
D. Fragmentele ceramice cu urme de pictură sint puţin numeroase,.
doar 1-2%. Pasta are aceleaşi caracteristici cu aceea folositi pentru vasele
din grupa C, slipul este bine lustr;.;it şi ader1 perfect. Pe fondul roşu sau
brun-inchis se observă urme de pictrră.
Forme �i ornamente. Din cauza materialului fo�rte fr�mentat nu am
putut stabili cu precizie, decit foarte p"Jţine forme oeramice. Cele mal multe
fragmente provin de la vasele mari de provizii modelate din past::l grupei A,.
avind gitul cilindric, uneori distinct, corpul p--ternic bombat şi fundul sim
plu �au profi:at (fig. 411-4 ; 5/6-7). De ob:cei diametru! fundului este de
dimensiuni mici faţă de gura vasului, in majoritatea cazurilor se observă o
profilare caracteristică �i îngroşarea fundului (fig. 4/4). Este forma cea mai
caracteristică pentn. oult-...:ra Crir., fiind adesea întîlnită in af1ezările din
Transilvania 10 şi Moldova 11, Un singu.r fragment din pastă grosieră pare
a prDveni de la un bol de mici dimensiuni (fig. 10/2).
Vasele din pastă grosolană au o gamă vari1tă de ornamente. Barbotina,
prezentă pe aproape 90% din fragmentele grupei A, este de două feluri :
organizată şi neorganizată.
Barbotina neorganizată a fost ob'inută 12, probabil, prin
stropirea
vasuh:i cu o emulsie de lut fin care acoperă intreaga suprafaţă (fig�
6/8 ; 7/6).
Barbotina organizată a fost obţinută in acel�i mod, d�r inainte de
uscarea vasralui, cu ajutorul spatulei sau ou degeflele au fost trase "dire"
pe învelişul vasului. In cele mai multe cazuri, "d"rele11 de spatulă sint ver
ticale, coborind pînă la fun-dul vasului (fig. 4/3 ; 5/6). Un a:t mod de orga-
nizare a barbotinei e.ste trasarea, cu ajutorul degetelor, a unor "dire" şer
puitoare (fig. 5/4) Pe un fragment se pare că a fO&t reprezentat un decor·
spiralic (fig. 6/7).
Tortiţele se intilnesc pe ceramica grupelor A şi B, fn majoritatea ca-·
zurilor sint asociate cu barbotina, iar in �1 vaselor din grupa Br ru linii
.

10 N. Vlassa, op. ctt., p. 21.

�i4

11 M. Petrescu-Drmboviţa, in ActaArch-BudtJpest.G, IX. 1-4, 1958; p. 18.
12 Pentru vrasele foarte mari, barbotina a fost aplicată In alt mod ; );II'Opabfl ennd:si'a
de lut fin era turnată pe suprafaţa exterioarA.
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frînte incizate. Stnt atestate doar tortiţele din bandă cu secţiune ovală, per
forate orizontal (fig. 7 /2, 4, 6).
Proieminenţele plastice apar sub forma unor butoni ovali grupaţi cîte·
doi (fig. 5/2), de formă rotundă cu virful ascuţit prin presare ou degetele
(fig. 5/1) S8IU alveolaţi (fig. 6/8). Proieminenţele plastice sint asociate de
--------

cele mai multe ori cu barbotina.
Un alt ornament, mai rar intilnit apare sub forma briurilor plastice
alveolate, aplicate sau organice. Gropiţele sînt realizate prin apăsare cu
vîrful degetului (fig. 412). In acelaşi mod a fost obţinută şi rozeta care îm
podobea un vas de provizii (fig. 411). De obicei briurile plastice erau apli
cate pe pîntecele bombat al vaselor 13, în timp ce rozeta se afla imediat sub
buza vasdui.
Vasele din pasta grupei B, pă�trează in general formele întîlnite şi în
grupa A. Se păstrează gîtul cilindric mai mul-t sau mai puţin înălţat, corpul
bom �at, fundurile simple (fig. f)/2) sa·u chiar rotunjite (fig. 10/5).
Ornamentul cel mai frecvent este alcătuit din linii frî'1te incizate care
coboard. de st.:b buza vasului pînă la fund. In majoritatea cazurilor liniile sînt
paralele (fig. 8/1, 6, 9), ircizarea fiind superficială. Alteori liniEe incizate au
orientări diferite (fig. 7/5) sau. se întretaie (fig. 6/2). Unele vase ou pereţii
m1i groşi au fost decorate cu incizii profunde şi lar;:i (fig. 5/3 ; 8/5). Pe
vasele cu decor inclzat întîlnim şi tortiţe din ban.dă (fig. 7/5). Pe vasele cu
bJrbotină ir.ciziile apar foarte rar.
Un crnammt specific culturii Criş sint a�veolele realizate prin cit!
p:turi cu unghiJe în p1sta vasului. Acestea dnt dispuse neregulat (fig. 6/3)
sau în şiruri ;:nralele (fig. 6 5), decorul acoperind intreaga suprafaţă exte
rioară a VJsului. La Vcrmeşti a(!est dec:>r c.:;tc m::li rar.

Din pasta categoriei C au fost modelate cupe cu pidor înalt, străchini,
vase cu corp"Jl oval şi pr::>babil ce;cuţe. Majoritatea fragmentelor par să
provlnă de la C"Jpe tronconice •CU picior. Din păcate, nici. un vas nu a putut
fi întregit. Din această cauză va trebui să dcs·crlem s-eparat fragmnetele de
ct:pe şi fr::�.gmentele de pidoarC'. Intilnim variante de cu?e 14 cu buza h
groşată (fig. 10/7), sau cu marginea bine articulată �i t�ită oblic la exte
rlrr J5 (fig. 10/6, 8, 9). Uneori pereţii sint ega:i de groşi p':nă 11 buză (fig.
10/1, 4-5, 11-12). Analogiile cele mai clare le găsim in ultimele nivele (II
!;i III de la Leţ) 16. C;.ipe:e tronc:mice cu marginea bine art'culat3, destul
de numeroase la Vermeşti, sînt c1racterlsFce ultimei faze Criş din aşezarea
de la Leţ. Ele constituie varianta cea mai evaluată 17.

Picioarele de O'Jpe sint mal puţin numer:x�se. Avem trei fragmente
provenind de la picioare de cupe. Primele două au formă trol"conică (fig.
4/5), al treilea este cilindr:c ('ig. 416). Toate au interi"rul gol. Fragmentele
sînt acoperite cu slip lustruit. Piciorul tronconk masiv (fig. 4'5) este aco
perit cu un strat de slip fin de culoare gri, care în urma lustruirli a c3p'i
tat o nuanţă argintie-metalică. Cele:alte fragmente sint acoperite cu slip.
13
14
15
16
17

Cf. N. Vlassa, op. dt., p. 21.
Vezi E. Zaharia, op. cit., p. 25, fig. 7/11-13.
Ibidem, fig. 7/14-16.
Ibidem, p. 25 şi urm.

Ibidem.
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brun-deschis deasemeni lustruit, dar care s-a păstrat mal prost, menţintn
du-se doar pe aloouri.
Străchinile ·bitronconice sint bine articulate, C\1 partea inferioară foarte
joasă, wb un unghi foarte dtesohis şi ou f.u.ndul simpLu (fig. 9/7). Alte stră
dhini au trecerea mai lină şi o uşoară şănţuire S'Ub buză (fig. 9/1, 4), cu
analogii clare in faza Leţ III 18.
Vasele ou corpul oval (fig.; 9/2) sint mait rare la Vermeşti şi au intot
deauna gitul distinct, cu buza puţin arcuită in afară. Un fragment din
această categorie pare să fi fost pictat cu o maJterie neagră r�inoasă. Un
ciob cenuşiu cu pete bi'Iune pare a semnala prezenţa unor ceşouţe sau cupe
cu o şănţuire sub buză şi cu oorpul probabil globular (fi:g. 9/3).
O categorie oarecum deosebită este reprezenta� de altăr�ele de ·CUlt
(opaiţe) cu patru picioare. Pentru modelare, a fost folosită pas·ta grupei B
pe care s-a aplicat slipul obişnuit la vasele categqriei C. La Verm�ti au
fost descoperite două fragmente de altăraşe cu partea superioară termi
nată cu o cupă nu prea înaltă. Primul fmgment este decorat ou 'incizii-ca
neluri paralele, care străbat S'oclul al.tăr.aşului şi coboară pe pidorul ou sec 
ţiune triunghiulară (fi:g. 7/1). Pe partea interioară a piciorului se observă
o şănţuire adîncă. Exteriorul vasului de cult este acoperit cu slip brun
roşiatic lustruit. Interiol'1ul cupei este deaseme ni lustruit, dar culoarea este
mai închisă. Al doile<�� fragment, la care se păstrează o parte din buza
dreaptă şi puţin :ină]Jţată a oupei, are decorul format din două caneluri largi
paralele (fig. 7/3). Slipul cen�iu-dnchis este mai aspru şi lustruirea a fost
mai neglijent ·executată, acoperind atit interiorul cît şi exteriorul altăra
şului.
In aşezarea cercetată de noi, decorul canela.t apare doar pe fragmentele
de ·altăraşe.
Din categoria ceramicii pictate (grupa D) nu au fost descoperite decît
două fragmente. Unul din fragmente (fig. 9/8) provine de la o strachină
sau oupă cu şănţuire sub buză şi ou trecerea lină. Pe fondul brun i nchis a
fost pictat cu negru (acum alterat) un motiv care nu poate fi reconstituit.
Al doilea fragment provine de la un vas cu corpul oval, acoperit cu slip
roşu lustruit pe care s-a pictat cu o materie neagră răşinoasă, care nu s-a
păstrat decît pe alocuri.

Alte citeva fragmente de cupe tronconice par a arvea urme de pictură
neagră pe fondul brun-îlllOhis sau mai deschis, intotdeauna lustruit.
�

de vedere geografic aşezarea de la Vermeşti

Din punct de vedere a tipologiei materialului ceramic cit şi din punct
se inoadrează in grupul cul
tural Criş din Moldova, in care-i găsim numeroase analogii, avind însă le
gături strlnse şi ou aşezările de acelaşi tip din Transilv·ania de est, mai ales
cu ultimele nivele de la Leţ. Am menţionat că Cetăţuia-Verm�ti se află
la mai puţin de 30 km de trecătoarea Ghimeş, deci pe una din principalele
căi de comunicare cu Transilvania.

18

Ibidem, fig. 6/12-13.
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Materialul foarte fragmentat, lipsa uneltel•or şi numărul mic de frag
mente pictate, lipsuri dato:rete faptului că nu am descoperit complexe clare
de locuire, ne obligă la multă prudenţă in incercarea de încad.rare in una
din fazele complexului Stareevo-Criş din România. Cu toate pmgresele rea
lizate în ulrtimii ani, încă nu avem o lucrare care să stabilească cronologia
internă a grupului cultural Criş din MoLdova 19, situaţia nefiind mult mai
bună nici în restul ţării 2o.
Cele mai apropiate analogii tipologioe pentru materialele Criş de la
Vermeşti le găsim în aşezările contemporane din MoldoVa. şi mai ales in
fazele Leţ II şi III din aşezarea Leţ-Varhegy raliată d� cercetătoarea Euge
nia ·Zaharia gi"upului Criş din Moldova 21.
Ceramica de la Verm�ti prezintă o serie de elemente general crişoide
in tehnica de pr.eparare a pastel, ornamentare şi in formele vaselor. Există
însă numeroase elemente oare pledează pentru atribuirea staţiunii de la
Vermeşti uneia din fazele tîrzii ale culturii Criş.
Majoritatea vaselor mari de provizii decorate cu barbotină aparţin spe
ciei cu barbotină organizată. Aceeaşi situaţie o intilnim in faza Leţ III, care
se caracterizează prin prezenţa mai frecventă a barbotinei organizate 22.
Pe vasele cu bar;botină organizată (grupa A) apar destul de frecvent proie
minenţe plastice, rozete şi brîuri alveolate, considerate ornamente tipice
pentru fazele tîrzii 23.
La Vermeşti aproximativ 15% din materialul ceramic (grupa B după
clasificarea noasrtră) este decorat cu linii incizate în zig-zag. Ornamente-le
incizate apar în toate fazele culturii Criş, dar cele in formă' de zig-zag sau
triunghiuri haşurate sint caracteristice pentru fazele tirzii 24• In afară de
analogiile cu materiale din Banat şi Transilvanîa găsim numeroase ase
mănări în Moldova, la Valea Lupului 25, Podul-lloaiei şi Perieni 26. Subli
niem că majoritatea vaselor din categoria B, decorate cu linii in zig-zag, au
foot modelate dintr-<> pastă cu foarte puţină pleavă, degresarea fiind făcută

19
20

21
22

23
24
25

26.

Singura lucrare de sinteză asupra grupului cultural Criş din Moldova datează
din 1958. Cf. M. Petrescu-Dimbovita, in ActaArch-Budapesta, IX, 1-4, 1958, p. 67.
Pentru Banat sînt cîteva lucrări asupra culturilor Criş şi Vinca ·care se sprijină
pe descoperirile din ·arta Starcevo. Cf. Gh. Lazarovici, în AMN, VI, 1969, p. 9 şi
urm.; ldem, în AMN, VIII, 1971; ldem, in AMN, VII, 1970, p. 473 şi urm.; ldem,
in Banatica, 1971, p. 17 şi urm. Pentru Transilvania, cu toate că avem lucrări
valoroase asupra neoliticului timpuriu, nu a fost realizată incA o•schemă crono
logică clară. Cf. N. Vlassa, in AMN, III, 1966, p. 17 şi urm.; Idem, ân AMN, IV,
1987, p. 403 şi urm. Pentru Muntenia de est avem doar semnalări a unor aşezări
Criş. Cf. V. Teodorescu, in SCIV, XIV, 1963, 2, p. 247 şi urm.
E . Zaharia, in SCIV, XV, 1964, 1 , p . 3 9; Idem, i n Dacia, NS., VI, 1982, p . 2 1 ş i urm. ;
z. Szekely, in Materiale, 1, 1951 ; I. Nestor, in Materiale, III, 1957, p. 6 1 şi urm.
E. Zaharia, in SCIV, XV, 1964, 1, p. 39.; el şi Gh. Lazarovici, in Bana.tica, 1971,
P . . 21, pl. IV; Idem, �n AMN, VI, 1969, p. 11; consideră că: ,.barbotina... cunoaşte
o evoluţie in fazele tirzii". Este vorba, fără îndoială, de evoluţia spre barbotina
organizată.
Gh. Lai.aroyici, tn AMN, VI, 1969, p. 11 şi 23 ; M. Petrescu-Dimbovita, in Mate
riale, III, 1957, p. 69.
E. Zaharia, in SCIV, XV, 1964, 1, p. 39, 15/7-10; Gh. Lazarovici, in AMN, VI,
1969, p. 9, fig. 4/19-22.
E. Zaharia, ap. cit., p. 39. Autoarea consideră ceramica din această aşezare ca
fiind mai evoluată şi o încadrează ulterior fazei Leţ III.
M. Petrescu-Dimbovita, op. cit., p. 69.
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nisip fin. Anierea f-oarte bună al pătruns pereţii pe întreaga lor grosime.
Aceste elemente sînt caracteristice nu numai pentru ultimile faze Criş
(Starcevo-Criş III şi IV), ci şi pentru faza Vinca A 27. Din pastă asemănă
toare sînt vasele deoorate ou şiruri de ciupituri, un alt ornament ce apare
în Crişul tirziu 28• Decorarea "in spic de griu" nu apare la Vermeşti, dar
această lipsă se poate explica prin suprafaţa mică a săpăturii.
Decorul canelat, destul de rar la Vermeşti, apare doar pe altăra;e.
C€ramica cu decor oanelat este întîlnită şi în aşezările de la Glăvăneştii
Vechi, Valea Lupul,ui �i Leţ 29. Acest element decorativ ar putea fi pus in
legătură ou unele influenţe ale primei faze Vinea.
Considerăm că formele caracteristice pentru aşezarea de la Vermeşti
:sint : vasele ovale cu buza lăţită, cu.;>ele tron.oon ice cu o uşoară şănţuire
·exterioară şi cu buza îngroşată sau .teşită oblic la exterior. Nu lipsesc nici
cupele tronoonioe cu pereţii la fel de groşi pînă la buză, f"Ormă considerată
caracteristică pentru ultima fază de la Leţ ao. Remarcăm şi existenţa stră
oehini1or bitronoonice de culoare neagră şi a picioa!"lelor de cupe de culoare
,gri-argintie.
Toate aceste elemente ne determină să încadrăm �ezarea de la Ver
m�ti in una din fazele finale ale culturii Criş (Starcevo-Criş III sau IV).
Atribuirea staţiunii de la Vermeşti fazei Starcevo-Criş IV rămîne sub sem
nul întrebării pînă la oonfirmarea existenţei acestei fa:re in Moldova.
După materialele rezultate din sondajul nostru, care nu sint total con
dudente, şi după o serie de materiale de la Tre€tiana 31 şi Suceava "Platoul
Cimitirului" 32, înclinăm să credem că această fază a existat şi in Moldova :Ja.
Amintim că in urma unui sondaj efectuat la Bonţeşti-Focşani, au fost
descoperite materiale Criş, printre care un fragment de picior de cu.p3. de
.oom.t cu grupuri de cîte două oaneluri ver-ticale şi fragmente ceramice de
.corate cu "spic de griu" 34. Autorul raportului datează aşezarea de la Bon
ţeşti in "faza mai tirzie a culturii Criş" 35. Prof. D. Berciu consideră că
materialele de la Bonţeşti aparţin fazei Starcevo IV 36• Cert este că in Mol
dova, cultura Criş prezintă caracteristicile unui aspect tirziu asemănător
fazei Starcevo-Criş IV. Este posibil şi un fenomen de intirziere a culturii
.Criş din Moldova datorat poziţiei sale excentrice. Această dăinuire s-ar
putea explica prin faptul că la periferia nord�estică a complexului Starcevo
Criş nu s-a extins cultura Vinca, grupul cultural din Moldova prelu.ngin
du-�i existenţa pînă la pătrunderea liniar-ceramicei cu "note muzicale" 37•
<!U

27
'28
29
.30
31
32
·33
.34

:35
:36

:37

Gh. Lazarovici, în AMN, VIII, 1971, p. 409.
Idem, în AMN, VI, 1969, p. 9.
E. Zaharia, op. cit., p. 40.
Ibidem, p. 23 şi urm.
Văzute de noi in anul 1972 prin amabilitatea colegei Eugenia Popuşoi, căreia
ii mulţumim şi pe această cale.
N. Ursulescu, in Ca.rpica, V, 1971, p. 69 şi urm .
Această ipoteză ne-a fost confirmată ş i d e colegii E . Popuşol, N . Ursulescu şi
A. Lăszl6 cu care am discutat materialele de la Vermacşti.
Gh. Bichir, in Materiale, V, 1959, p. 259 şi urm., fig. 7/3 ; 8 /1-9.
Ibidem, p. 262.
D. Berciu, Contributii la problemele neoliticului în Romdnia în lumina noil01'
cercetări, Bucureşti, 1961, p. 33 şi urm.

Ibidem.
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DAN MONAH

Pentru definirea grupului cultural Criş din Moldova, de primă importanţă
este elucidarea raporturilor sale cu cultura Vinea. ImpreSia noastră este
că la Vermeşti ne aflăm in faţa unor elemente sau mai degrabă a unor
influienţe Vin�a. Această sttuaţie s-ar putea explica prin apropierea de
Transilvania şi prin calea lesnicioasă de comunicare, pe care se găs,eşte aşe
zarea de la Vermeşti. Interesantă este şi poziţia pe înălţime, care poate are
vreo legătură cu datarea tirzie a s·taţiunii. P entru a putea afirma o even
tuală pătrundere a elementelor sau influenţelor vincene pe valea Trotuşu
lui spre Moldova, va trebui documentat:l existenţa unor aşezări de acest
tip in Transilvania de sud-est 38. In cazul in care nu vor fi puse in evidentă
aşezări de tip Stareevo-Criş IV - Vinca A in Transilvania de sud-est, va
trebui căutată o altă cale pentru a se explica păt:r:underea elementelor sau.
influenţelor vineene in Mo1dova.

SONDAGE DE SAUVEGARDE DE LA CITE N EO- EN E OLITHIQUE DE V&"l:.VIEŞTI 
COMANEŞTI

(l)

Resume
Les vestiges de la cite neo-eneolithique se trouvent sur le plateau de la colline
.,Cetăţuia" du territoire du village Verme.şti (ville de Comăneşti, dep:1rtament de
Bacău).
La station qui domine la depression intracarpatique de Comăneşti, se trouve a:
une distance d'env. 30 km du defile Gh ime.ş , qui fait la liaison avec la Transylvanie.
Dans le cadre du sondage on a trace deux sections (S I et S U ) . Dans la premiere
section ont a pratique les elargissements necessaires a deg ager l'habitacle cucutenien_
La stratigraphie dans S I se presente de la maniere suivante (fig. 2/2) :
1. Sol vegetal gris-clair, dans lequel se trouvent des fragments ceramiques cucu
teniens corrodes, des fragments ceramiques de l'epoque du bronze, Gorodsk-Usatovo
et une petite gouge en cuivre ou bronze.
2. Sous le sol vegetal suit une couche consistante de dep6ts cucuteniens appar
tenant a !'habitat de la phase A2.
3. Sol jaune-argileux representant la couche vierge.
Section II (fig. 3) : 1. Le sol vegetal a les memes caracteristiquee que celui du S I.
Au bout N de la section, dans le sol vegetal qui supperpose directement la terre jaune
argileuse, ont ete decouvertes quelques fragments ceramiques de l'epoque du bronze.
2. Les vestiges cucuteniens sont deposes, de meme que dans S I, en une structure
alveolaire naturelle.
3. Sous cette couche j'ai observe un depot de couleur foncee, presque noire, nette
ment different du dep6t cucutenien. La grosseur varie entre 0,40-0,50 n\. Dans ce
niveau j'ai pu observer de nombreux fragments de vases appartenant a la eul
ture Criş.
4. Le sol j aune-argileux, assez mince, supperpose la roche.
Les habitats. Dans le cadre du sondage a ete defouillee une seule habitation cucu
tenienne (fig. 2/1). L'habitation avait, probablement, une forme rectangulaire, avec
une petite annexe dans le cote ouest. L'habitation etait prewe d'une plate-forme
construite sur poutres. Sur la plate-forme se trouvaient des vases peints et des
objets de l'inventaire de !'habitat. Sur l'axe de !'habitat on a decouvert deux empre
intes de poutres verticales qui, probablement, soutenaient le toit. Sous la plate-forme
de l'habitation on a decouvert une fosse de 1,10. m qui s'approfondit jusqu'a 1,50 m.
Dans cette fosse ont ete trouves 2.1 grands fragments de meules, fortement utilisees�
places avec la partie utilisable en bas et empiles les uns sur les autres. Sur ces.

38

S. Marinescu-Bilcu, in

SCIVA, 26, 1975, 4, p. 487 şi urm.
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fragmenta se trouvaient 6 grandes meules, placees deux par deux, troujours avec la
partie utilisable en bas. Nous croyons nous trouver devant un rituel de fondation
d'une habitation-atelier pour l'usinage de la pierre. En ce qui concerne le niveau
Criş, nous ne pouvons pas preciser s'il s'agit d'ufl complexe d'habitation ou d'une fosse
menagere.
La culture Criş. La ceramique de la culture Criş de Venneşti peut etre partagee
en quatre categories : A. fragmenta de vasses aux parois epais, en pâte de qualite
inferieure, avec beaucoup de balle, petit'> cailloux et sabie. La pâte est trituree
negligemment. La cuisson est incomplete, le noyau des fragmenta est cuit faiblement,
ayant des nuances du noir fonce jusqu'au brun fonce. L'extărieur et l'interieur des
vases est couvert de barbotine. A certains vases, l'inteneur barbotine a ete polie avec
soin. Les vases de cette categorie constituent la majorite du materiei ceramique,
approximativement 60-70%.
B. Dans cette categorie j'ai inclu les fragmenta de vases aux parois minces, avet>
une meilleure cuisson, qui a cause l'apparition d'une gamme variee de couleurs
allant du rougeâtre et brun jusqu'au gris clair. La trituration de la pâte este meilleure
et le degroissage se fait specialement avec du sabie. La barb otine et le slip sont
tres rares, les vases de cette categorie ont un decor specifique.
C. Ce groupe est constitue par des fragments ceramiques couverts de slip
polie. La proportion de balle est tres differente, en fanction de la grandeur du vase.
Les groupes ceramiques B et C sont presents en proportions egales, formant la
plus grande partie de la categorie de ceramique fine.
D. Des fragmenta ceramiques avec des traces de peinture, sont tres peu, a peine
1-2%. La pâte est pareille a celle de la categorie C, le slip etant bien polie. On a
peint avec du noir sur fond rouge ou brun.
Formes et ornement.s. A cause du materiei tres fragmente on n'a pu etablir, avec
precision, que peu de formes ceramiques. La pluspart des fragmenta proviennent des
grands vases de provisions, modeles de la pâte groupe A, ayant le col cylindrique,
le co.rps puissamment bombe et le fond simple ou profile. Le decor est realise avec
de la barbotine organisee ou nonorganisee.
Les vases en pâte groupe B gardent en general la meme forme, l'ornement le
plus frequent est constitue par des lignes brises incises. Un ornament specifique sont
les alveoles realises par des pin!;ades faites avec les ongles disposees irregulierement
ou en rangees paralleles.
Pour la categorie C est atteste la presence des coupes a haute patte, jattes et
vases au corp ovale. Nous remarquons aussi la presence de deux fragmenta d'autels
decores par des canelures et des jattes bitronconiques de coleur noire.
L'habitat Criş de Venneşti s'enoadre dans le groupe culturel Crlş de Moldavie.
L'inventaire ceramique de Venneşti pennet la datation dans l'une des phases tar
div'es Criş, probablement avec certaines influences Vin�. Il n'est pas clair comment
s'est exercee cette influence; il est possible que ces elementa aient penetre par le
defile de Ghimeş. Les futures recherches de la T ransylvanie de sud-est devront
elucider ce probleme. Comme derniere remarque, !'habitat Criş de Venneşti se trouve
sur une hauteur dominante.

t...EGENDES DES FIGURES
Cetăţuia Venneşti - Vue generale
Fig. 1. - Plan generale des fouilles
Fig. 2. - L'habitacle cucutenien
Fig. 3. - Profil de la section U
Fig. 4. - Fragmenta ceramiques Criş
Fig. 5. - Fragmenta ceramiques Criş
Fig. 6. - Fragments ceramiques Criş
Fig. 7. - Fragmenta ceramiques Criş
Fig. 8. - Fragmenta ceramiques Criş
Fig. 9. - Fragments ceramiques Criş
Fig. 10. - Profiles des fragmenta ceramiques Criş
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NOI DESCOPERIRI DE TOPOARE DIN ARAMA ŞI BRONZ
IN JUDEŢUL BACAU
de VIOREL CAPITANU

In uLtima vreme pe teritoriul judeţului Bacău aru fost descoperite CU'
totul întîmplător, sau cu ocazia unor sondaje şi săpături arheologi-ce, mai
multe topoare din cupru şi din bronz.
Descoperirile for·tuite sau ocazionate de cercetări, prezentate in nota
de faţă, nu fac excepţie de la tipurile cunoscute pînă în prezent în aria
est....carpatică, de aceea ne vom mulţumi doar să le comunicăm.
1.

Topor cu braţele "în cruce" de tip Jaszladany.

A fost descoperit în anul 1970 în comuna Găiceana, de către locuitorul
Alex. Aparu, in punctul "Pietroasa", în apropiere de drumul vechi, la circa
600 m sud-vest de sat • .
Dimensiuni : L. totală = 170 mm ; braţul cru tăişul vertical = 76 mm ; bra
ţul orizontal = 71 mm, dia.metr:ul interior = 27 mm ; diametml exterior
= 45 mm ; lăţimea tăişulrui orizontal = 3 1 mm ; lăţimea tăişului vertical
= 27 mm ; greutatea = 620 gr. (fig. 1/1).
Sondajul efectuat in acest loc, cu mulţi ani în urmă a dat la iveală :
locuinţe de suprafaţă, ceramică tricromă (bol uri, cas troane, suporţi de vase)
ceramică fragmentară de la vase de provizii mari cu barbotină, idoli an
tropomorfi şi zoomorfi, unelte din piatră, topoare calapod, lame din silex 1
etc.

Toporul descoperit la Găiceana face parte din categoria topoarelor cu
braţele dispuse, "in cruce", de formă şi mărime mijlocie. Piesa este in
general bine finisată ,păstrînd totuşi pe corp nodozităţi din timpul turnării.
CuLoarea toporului este roşiatică, dar parţial este acoperit şi cu patină verde.
La partea inferioară, gaura de înmănuşare prezintă două alveolări pentru
fixarea mai bine a toporului în coadă.
Toporul descoperit la Găiceana, In condiţii s.tratigrafice nesigure, poate
fi pus totuşi in legătură cu aşezarea neolitică, aparţinînd culturii Cucu
teni A.
•

1

Aducem şi pe aJCeastă cale sincere mulţumiri invăţltorului Alex. Aparu din
Gliceana, care ne-a pus cu amabilitate la dispoziţie spre publicare acest topor.
Marilena Florescu şi Viorel Căpitanu, Descoperiri arheologice în judeţul Bacc'iu,
In AM, VI, p. 260.
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Toporul de la Găiceana îşi găseşte analogii perfecte in descoperirile
de la Podei-Tg. Ocna 2, Bradu-Negri 3, ::..ohodor-Ho�geşti '· Slobozia
Stănişeşti s, Sl<lbozia-Bogdăneşti 6, Fl<lreşti-Vaslui 7, Bistriţa-Neamţ s,
Horodiştea-Calu (Piatra Şoimului) Neamţ 9, Dragomireşti-Neamţ 10 Nor
dul Buc<lvinei u, in R. S. S. Moldovenească şi R. S. S. Ucraina 12.
2. Topor de bronz de tip Monteoru, BJ.nca com. Dealu-Morii.

A fost descoperit de locuitorul Păpuşneac Gheorghe, in anul 1 974, in
punctul "Piscul Papurei", la cea. 50 m de locuinţa personală, pe un teren

tn pantă.
Imediat după descoperirea toporului, am executat un sondaj de
5 m X 2 m, cu care ocazie am intilnit foarte multe materiale ceramice şi
oase de animale. Ceramica aparţine epocii bronzului, cultura Monteoru,
faza IC2 • Dimensiuni : L. 165 mm ; greutate = 400 gr.
Toporul de la Banca comuna Dealu Morii este de tipul cu gaură d e
inmănuşare transversală. Lama îngustă se lăteşte uşor spre tăişul drept.
In jurul manşonului se află trei nervuri gro:Jse şi proeminente. Tăişul este
ascuţit. Patina de culoare verde-deschis acoperă in intregime piesa. Pe
ma n.c;o n se observă două orificii rămase probabil din timpul turnării.
Toporul descoperit la Banca-Dealu Morii se încadrează in grupa
obiectelor de cupru şi bronz răsp�ndite pe teritoriul României, in perioada
bronzului mijlociu, iar in Moldova acest tip este desbl de bine docwnentat
fie prin descoperiri intimplătcare fie prin să?ături sistematice, oum ar fi
cel din aşezarea de la Poiana 13 jud. Galaţi sau Răcătău 14, jud Bacău, din
-stratul aparţinînd culturii Monteoru Ic3 şi Ic2•

ceana 15, la coa. 1 0 km de aşezarea de la Banca, identic cu cel de la Poiana

In judeţul Bacău se mai cunoaşte un exemplar descoperit la Găi

2
3

4
5

6
7
8

C. Mătasă, Aşezarea neolitică Cucuteni B de la Tg. Ocna-Podei, în AM, 11-111,
1964, p. 21-24.
Al. Vulpe, Cu privire la. cronologia topoare lor de aramă cu braţele "in cruce",
în SCIV, 15, 1964, p. 457-463 ; V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de Muzeul
de tstorie din Roman, în zona rîurilor Siret şi Moldova, în Carpica 'I, 1968,
p. 171-173, fig. 4'J/4.
Viorel Căpitanu, Două topoare cu bra.ţele "în cruce" descoperite in ;udeţul Bacău,
in Memoria Antiqvitatis, III, '1971, p. 435-440.
Idem, p. 435, fig. 1.
A. Florescu, Toporul de aramă cu două tăişuri ,.In cruce" de la Floreşti, în SCLV,
3-4, 1954, p. 596.
Ibidem, în SCIV, 3-4, 1954, p. 595-598.
Dan Monah, Un topor de tip Jtiszladanv descoperit la Bistriţa, jud. Nea.mţ, in
Memoria Anttqvttatis, 1, 1969, p. 299-303, fig. 1.

9 I n colecţia Muzeului arheologic din Piatra Neamţ.
10 In colecţia Muzeului arheologic din Piatra Neamţ.
11 In colecţiile Muzeului din Suceava.
12 Sulimirschi, T. Copper Hoard from Horodnica on the Dniestr, in Mitteilungen der
Antropologischen Gesellschaft in Wien, 1961, p. 91, fig. 1.
13 T. Passek, Periodizacija, in MIA, 10, Moskova-Leningrad, 1949, p. 209, fig. 9.
14 R . Vulpe, Şantierul arheologic Poiana, î n SCIV, III, 1952, p . 199, fig, 8/2 ; Al. Vulpe,
in AM, 2-3, 1964, p. 130, fig. 3/1.
15

Toporul este prezentat [n nota de faţă.
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şi prezintă pe �n cite trei nervuri reliefate, Cii · l:ama .ingustă şi latura
in'lleriooră u.,or cur.bată şi tăişw �x�
Topoare din această categorie au mai fost descoperite in Moldova la
-Tg. Ocna 16, Odobeşti 17, dar cu lama mai simplă şi prelungirea cerei mu lt
mai proem inentă ; la Parava 18, cu lama masivă, cu trei-cind nervuri pe
tubul de inmănuşare, foarte puţini reliefate, cu un aspeot destul de negli
jent şi rudimen tar ca la Borl�ti 19, Cucuteni 20, Dambani 2 1.
Toporul din bronz descoperi t la Banca, comuna Dealu Morii apar:ţine
Bronzului mijlociu şi se ÎilJCadrează în cultura Monteoru, seria: a II-a 22.
3.

Toporu� din bronz de la Răcătău-Cetăţuie

A fost descoperit in anul 1972 cu ooazia săpăturilor arheologice intre
prinse de Muzeul judeţean de istorie şi artă Bacău, în aşezarea de la Ră
cătău, in S. IX, la 0,60 m adincime.
Dimensiuni : L. 125 mm ; 1. cefei = 46 mm ; 1. tăişului
45 mm ;
diam. interior : 25 mm X 26 mm ; adincimea găurii de inmănuşare 4 7 mm ;
greutatea : 580 gr. (fig. 2/1).
Toporul descoperit 1a Răcătău este de tipu l Dumbrărvioara şi se da
tează in sec. XVII-XVI-lea i e. n . şi aparţine fazelor Monteoflu I C3 , I C:l.
Analogii : Dwnbrăvioara, Căprioara, Corneş.ti, Ojd ula , Sfintu Gheorghe,
.

Jimbor, Mura Mare
4.

23.

Topor cu ceafa prelungită - Găiceana, jud. Bacău.

Alex. Aparu.

Descoperi re izolată in anul 1974. Ee păstrează in colecţia

învăţătorului

Dimensiuni : L. 126 mm ; l. cefei 5 6 mm ; l. tăişulu.i 35 mm ; diam. int.
; diam. exterior 28 mm ; adîncimea găurii) de inmănu�re 30 m m ;
greutatea : 250 gr. (fig. 2/2).
Topol"lul pe oare-1 prezentăm este de formă zveltă şi elegantă. Ma.nşo
nul apare sub form ă de creastă, uşor arcuită şi pre lungită . Atît la paf\tea
superioară cit şi la partea inferioară se observă trei nervuri in relief, ca la
tipurile de topoare moruteorene. Lama arestui topor este uşo11 arcuită spre
interior. Toporul este de culoare brun-roşcat şi este acope rit pe toată su pra
faţa cu o patină de culare verde-înohis.

20 mm



16
17

Marilena Florescu ş.i Viorel Câpitanu, in A M., 2-3, 1964, p. 445, fig. 2.
Radu Vulpe, in Apulum, 3, 1946-1948, p. &'8 ; Al. Vulpe, in AM, 2-3, 1964, p. 131,
fig. 3/3.
18 Al. Vulpe, Cu privire la unele topoare de aram4 şi bronz din Moldova, în AM.
2-3, p. 131, fig. 3/4-5.
19 Al. Vulpe, Axte und Beile in Rumiinien, 1, 19701 p. 45, Pl. 10/142 şi 143.
::') M. Zamoşteanu, Depozitul de topoare din bronz de la Borleşti în AM, II-III�
:.. .:�4. p. 454 ; D. Popescu, M. Rusu, lnv. Arch. 1, R; 3.
21 1. Neo.::r. Asupra inceputurilor metalurgiei aramei şi bronzului in RPR, tn Studii
şi referate, !. 1955, p. 51 ; H. Schmidt, Cucuteni, pl. 30/10.
22 Se cunoaşte Ui� topor similar provenit de la Darabani, la Muzeul judeţean Suceava.
din colecţiile dr \mbrojevici.
23 Vezi Al. Vulpe, Axt€ und E :.�;.e in Rumiinien, 1, 1970, p. {:-!'?, :91. 12/185-189 ; 195.
197, 198 Şi Pl. 13/199·2vJ.
·

.

•
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Fig. 2. - Topoare din bronz : 1. - Rlcitiu-cetl.ţuie ;
2. - Gllceana.
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Toporul de la Găiceana aparţine tipului Monteoru şi se datează in
epoca bronzului mijlociu, seria a II-a 24.
Oele patru descoperiri puse în discuţie completează seria de topoare

de cupru şi 1bronz din Moldova (depozite şi d-escoperiri intimplătoare) prin
noile variante .pe care l�m prezentat mai sus, dintre care cea mai intere
santă ni se pare toporul nr. 4 de la Găiceana.
Ţinînd seama de faptul că in 2J<ma um:le s-au făcut descoperirile se gă
sesc aşezări aparţinînd culturii Monteoru, credem că descoperirile menţio
nate mai sus, aparţin inventarului de unelte a pul"tătorilor culrturii Mon

Dacă pînă acum Cl.l!lOOŞtem în aria culturii Monteoru indeosebi topoare
nervuri pe cea:fă de tipuil. .Parava-Odobeşti, (seria Monteor.u), noile des
coperiri din judeţul Bacău completează seria de topoare specifice purtăto
rilor culturii din spa·ţiul Carpart;o-danubian.
teoru.

cu



D.E:COUVERTES DE HACHES EN CUIVRE ET BRONZ DANS LE DISTRICT BACĂU

R�sum�
L'auteu.r presente plusieurs haches dont une en cuivre, les bras en croix de type
Jaszladany, appartenant a l'epoque neolithique (Culture Cucuteni), decouverte a
Găiceana (district Bacău).
Une hache en bronze de type Monteoru, ne serie decouverte dans le village
Banca, commune Dealu Morii.
Une hache en bronze de type Dumbrăvioara, datee XVIle-xvie siecles a.n.e.,
appartenant aux phases Ic3 et lc2 de la culture Monteoru, decouverte dans l'etablisse
ment de Răcătău (district ·Bacău).
Une hache a la n.uque prolongee, representant une decouverte occasionnelle dans
l'espace de la commune Găiceana, appartien au type Monteoru, ne serie.
,

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Găiceana, hache en cuivre (1) ; Banca-Dealu Morii. hache en bronz (2) .
Fig. 2. Haches en bronz : 1. Răcătău - Cetăţuie ; 2. Găii:eana.

24
25

Op. cit., p. 31, Pl. 4/48-5"1.
Al. Vulpe, op. cit, p. 47.
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SAPATURILE DE !SALVARE DE LA TARNIŢA (COMUNA ONCEŞTI,
JUDEŢUL BACAU)
de SILVIA ANTONESCU

In a nul 1 972. profeso�ul Ion Bej an , de la şcoala din satul Tamita,
semnalat prezenţa unor vestigii arheo
logice pe dealul Cocolia, in partea de no rd a satului. In timp oe efectuau

comuna On�ti , judeţul Bacăsu, a

unele lucrări agricole, ele'Vii şcolii din localitate au găsit cioburi cucute
niene şi un schelet uman ingropat la mică adincime
Colegul Dan Monah •, de la MuzeuJ j udeţean de istorie şi artă Bacău,
care a efectuat săpătu rile de salvare, a constatat că elevii , căutînd dobu ri
au distrus două cuptoare neolitice de ars ceramic� şi o parte din scheletul
menţionat. Pe dealul Cocolia nu au fost constatate urme de locuire din
perioada culturii Cucuteni, in afara resturilor celor două cuptoare distruse
de elevi. Acestea deserveau probabil o altă aşezare siltuată 1a cea. 2 km
distanţă de unde au fost recoltate fragmente ceramice. Situarea cuptoarelor
de ars ceramică in afara aşezărilor nu este un fapt singular şi ea poate
fi explicată prin faptul că in acest loc exista lut bun pentru modelarea
vaselor şi o sursă de apă in apropiere (Berheciul).
Cioburile recoltate din cele două cuptoare sînt pictate tricrom şi se
încadrează in fam Cucuteni AB, stil y. Aproape toate fragme ntele par să
provină de la vase care s-au spart in timpul aooerii. Pentru cercetarea
staţiunii au fost tnasate patru secţiuni : S I, de 55X 1 ,50 m ; S II de 30X l m ;
S III de 15X1 m ; S IV de 15X1 m. In S I au fost descoperite două urme
de ars ură la adincimea de 0,60 şi 0,95 m, probabil datorate cuptorului cucu
tenian. In restul secţiunii stratul de cultură este foarte sUibţire şi ou puţine
urme materiale. Şi in S II stratul de cultură este sporadic, cu puţine cioburi
cuouteniene şi ci·teva cioburi ,oarpice. In S IV i!Ha descoperit o groapă, care
incepe la 0,30 m şi se adîooeşte pînă la 0,80 m. Groapa· adă�te un S(Che
!et in poziţie ahircită, aşezat pe partea stingă, au capul probabil pe mîna
stîngă (capul a fost deranjat de elevi) (fig. 1) 1. Un foogmen!t de maxilar
se af1a pe fal.angele miinii stingi. Oasele soh.eletulu.i erau f001rte friabile.
Peste oasele picioarelor se aflau depuse ca ofrandă două vase : unul intreg
şi rel ă1al·t întregibil (fig. 2).
Vasul de dimensiuni mari (H=18,5 om, Dg=29 cm, Df=lO cm) este
lucrat dintr-o pastă mediocră, avînd ca degresant nisip şi cioburi pisate.
.

,

.

•

1

Mulţumim pe această cale colegului Dan Monah, care ne-e cedat materialul spre
publicare.
Pentru schelet nu avem lncă rezultatele expertizei antropologice.
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Este de culoare c-ărămizie, cu urme de ardere secundară şi are forma
semisferică, cu buza uşor evazată.
Al doilea vas este un bol, de formă semisferică, cu. buza răsfrintă in
afară, lucrat din pastă mediocră, avind ca degresant nisip. Este de culoare
neagră-cenu�ie, ou suprafaţa exterioară lustrui-tă. Are următoarele dimen
siuni H=4,5 cm ; Dg=8 om ; Df-4 cm.

Fig.

1.

-

Mormîntul de la Tarniţa.

Cele două vase, care nu au analogii ex.aote cu formele ceramice carac
teriSJtice perioadei de sfli:rşit a epocii bro112Ului şi inceputul HallstattuJui,
ne împiedică să propunem o datare strictă a moml!Întului. Avînd însă in
vedere unele asemănări dintre vasele aflate in mormint �i vasele aparţi
nind grupului cultural Noua, descoperite la Gii"Ibovăţ 2, precum şi ritualul
de inmormintare (inhumaţia in pooiţie ohircită, pe partea stingă) presu.
punem că mormintul apa:r1ine acestei oulturi. ln sprijinul acestei datări
vine şi descoperirea unei aşezări de tip "zolniki", în apropierea mormîn
tului.
CercetăriLe viitoare vor stabili dacă mormintul face parte dintr-un
complex funerar sau de izolat, permiţînd probabil o datare mai strlnsă a
acestuia şi oontribuind la îmbogăţirea cunoştinţelor privind perioada de
sfi:rşilt a epocii bronzului şi in.cepUJtul hallstattului în această zonă a văii
Berheciu1ui.
2

A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua, in Arh.. Mold., II-III, 1964,
p. 151, fig. 4/1-6.
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Fig. 2. 1, 2, Inventarul mormintului
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SILVIA ANTONESCU
LES FOUILLES DE SAUVEGARDE DE TARNIŢA - ONCEŞTI

R esume
Dans cet article l'auteur presente les decouvertes faites par hasard au village
de Tami·fa-Ontceşti, district de Bacău, qui consistent en deux fours neolithiques de
ceramique et une tombe d'inhumation. En utilisant les analogies faites avec les
materiaux decouverts a Gîrbovăţ et considerant le rit, ainsi que la decouverte tout
pres de ce tombeau d'un habitat de type "zolniki•, la tombe de Tarniţa peut etre.
datee a la fin de l'epoque du bronze et au debut de l'epoque hallstattienne.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1. La tombe de Tarniţa.
Fig. 2. L'inventaire de la tombe de Tarniţa.
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CERCETARI ARHEOLOGICE LA DUDEŞTI
de MIOARA TURCU

ximativ 5 km est de

Pe un rest de terasă aflată pe m alul s ti ng al riului. Dîmboviţa, la apro
satul Căţelu pe terenul ce aparţine I.A.S.-ului Du
deşti 1 , prin săparea unei casete realizată in scopul ridicării unui stilp de
înaltă tensiune, .au fost sesizate resturile unor �ezări străvechi. Cu ani in
urmă însă, al.Jte lucrări moderne de instalarea unei căi ferate cu funcţii in
terne, au tăiat partea nordică a rnamelonului şi prin aceasta, in foarte mare
măsură, s-a modificat �nfiguraţia terenului. Din această cooză in prezent
este vorba doar de un martor de terasă înaltă, aspectul originar al looului
pe c are se situaseră in vechime aşezările omeneşti ne mai putînd fi precizat.
In 1 971 pe terenul menţionat s-au inceput cercetări arh eol og ice , care
prin specificul lor au avut un carect er de salvare.
Verificarea stratigrafie i din staţiune şi stabilirea limitelor de intindere
a resturilor de aşezări, s-au realizat prin secţiuni p erpendicula re pe cursul
apei, i ntersectate de al tel e paralele (fig. I).
Strat igrafia terenuLui aşa cum rezu ltă din profilele secţiunilor este

următoarea

Stratul castaniu de pădure - solul viu - este suprapus de un pămînt
negru măzăi"os, in care se află fragmente ceram ic e din epoca bronzu lu i cultura Glina III - că!"bune şi resturi de ohirpic. Peste acest strat se află
un pămînt cenuşiu inchis oare, după materialele pe care le-a cuprins, apar
ţine unei aşezări Latene. Ultimul strat îl alcătuieşte s olul vegetal actu al .

Aşezarea Glina III este reprezentată mai ales prin ceramică găsită in
cantitate redusă şi împrăştia tă in stratul respectiv. In schimb în secţiunea
II, spre capătul de sud şi spre centrul acesteia au fost surprinse do:uă gropi
al căror material ceramic bogat, dar destul de fragmentat, compensează
într-o o arecare măsură sărăcia inventarului ceramic Glina III aflat in strat
Cele două gropi( Gr. 1: şi Gr. 2) d,e formă ovală cu diametrele de 2,05 m
şi 1,70 m au fost umpLute cu pămint amestecat cu multă cenuşă, bucă·ţi de
chirpic şi citeva fragmente de lame din silex . C onţinutul acestor gropi

1

In cartierul Dudeşti, pe o terasă a Dimboviţei, în anul 1954 a efectuat cercetări
arheologice Eugen Comşa (cf. Eugen Comşa, Rezultatele sondajelM de la Dudeşti
şi unele probleme ale neoliticului de la sud de Carpaţi, în SClV, 1-2, 1956, p. 41-52).
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d,�tennină să considerăm ţă am�!e au apar-

· · ..

Spre deosebire de �eză.rile d,e la Glina 3, GhireL4, ' Cuciuliata 5 unde
s-au aflat numai locuinţe de suprafaţă ce corespund ·culturii Glina III Sohneckenberg, la Dudeşti s-au .descoperit ,bordeie s;� 1a fel ca Şi la Roşu. Din
otservaţiile st:mtigrafice nu s-a putu.t d-esprinde existenţa mai multor
etape de locuire, care puteau; desfgur, să d etermi ne ·şf fazele evolutive ale
culturii Glina III · - Schneckenberg 7.
.
·"' .
Materialul ceramic din cele cţotiă gropi de bordeie deşi foarte fragmen
tat, ne dă totuşi posibilitatea să "stabilim o anumită gamă de forme.
Din punct de vedere âl compoziţiei pastei distingem o cat€gorie alcă
tuită dintr-o ceramică mai grosolană şi o a doua din ceramică mai fină.
Prima î ncadrează vaSele lucrate dintr-o pastă prost frămînta-tă neo
mogenă şi friabilă, in al cărei conţinut se observă mult nisip, mică, pietri
cele, calcar şi ciobu.ri sfărîmate ; arderea realizată incomplet, 1a roşu cără
miziu sau cărămiziu spre galben, dă vaselor pe suprafaţa lor pete iar in
spărtură sint cenuşii sau negre. Din această categorie de vase au f,ost des
coperite recipiente de dimensiuni mijlocii şi mici ca profilul in forma lite
rei S prelung, sau uneori au apărut şi vase cu gitul în formă de Pilnie
(fig. II/2) .
A doua grupă încadrează vasele de culoare gălbuic, lucrate dintr-o
pastă destul de impură, dar bine frăniintată, in s părtură avlnd culoarea gri,
neagră sau brună. Pe lîngă formele de vase întîlnite in prima categorie,
mai apar şi castroanele (fig. II/1).
Aproape toate recipientele din cele două categorii menţionate sînt de
corate ou : şiruri de găuri butoni, executaţi în pasta crudă, din interior
spre exterior (fig. II/3) ; mai rar intilnim ca ornament găuri mici succesive
realizate pe exteriorul vasului respectiv. Tot C3 decor mai apare folosit
dte odată şi brîul alveolar. Multe fragmente au buza alveolată (fig. II/4).
Ultima categorie o aLcătuieşte ceramica cu suprafaţa lustruită fără prea
multă grijă, avînd culoarea gri-închis sau neagră. Adeseori arderea incom
pletă dă aceluiaşi vas nuanţe ce variază de l3 negra 1 3 brun cenuşiu inchis.
i\ c.east3. ca.tegorie cuprinde nwnai fragmente de boluri precum şi vase ce
pot indioa recipiente tronoonice cu fundul ingustat continuat prin pereţii
ţinut unor bordeie, · cate · ln fin;al .a'U fost incendiate �,

2

,

La Glina inventarul găsit in locuinţe zace mai ales în cenuşă amestecată

cu

pămînt. (cf. Ion Nestor, Fouilles (ie Glina, in DaciA, III-IV, 1927-1932, p. 228) .
3 Locuinţele de suprafaţă de la Glina erau prevăzute cu vetre sau cuptoare (vezi
Ion Nestor op. cit., p. 230).
.
4 Sebastian Morintz şi George Cantacuzino, Şantierul arheologic Bucureşti, in Ma
teriale, V, 1959, p. 633).
6 Bordeie au fost descoperite şi la : Fundeni (vezi Dinu V. Rosetti, Cîteva a.,ezări
şi locuinte preistorice din preajma Bucureştilor, p. 10 şi fig. 13), Căţelu Nou (vezi :
V. Leahu, in Cercetări Arheologice în Bucureşti, I, 1963, p. 24) şi Roşu (cf. :
M. Constantiniu şi Panait 1. Panait, in Cercetări arheologice in Bucureşti, I, 1963,
p. 304), Mihai Vodă (vezi : Sebastian Morintz şi Dinu V. Rosetti, in Bucureştii de
odinioară, 1959, p. 22).
7 La Cuciulata, Gheorghe Bichir a stabilit două niveluri de locuire (vezi : Gh. Bichir,

Beitrag zur Kenntnis der frl.i.hen Bronzezeit im sildllstlichen Nransilvanien und in
der Moldau (im Lichte der Grabungen von Cuciulata und Mîndrişca), in Da.cia, VI,
N S., 1962, p. 87 şi unn.).
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Fi,. 2. - Materiale
Glina III. 1-5 fraiJDente
ceramice ; 1 fusaiolă din lut.
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uşor arcujţi, 10:1! f>.e termi n4 printr...,o gură largă şi puza dre(!.ptă. Pe umăJW
vasului este moc;le}9.tă neglijel}t o tortiţă in �ne rect;:mgulară . (fig. 11/5).
O �Cttenltă �aliză a oeramidi Glina III - Sohneckenberg descoperită la
Dudeş.ti şi mai pl1!cls a deoorului ,cu butoni succesirvi intilnit pe vase, ne
determină să considerăm că la Dudeşti, oeramioa se încadrează in ceea ce
A. Prox denumea faza B în cuJ.tura Schneckenberg, foarte caracteristică,
de altfel şi pe dealul Lempe§ s, corespunzînd nilvelului II de la Căciulaţi 9.
Printre obiectele din lut in afară de ceramică s-a găsit şi un fragment
de fusaiolă rotundă, plată , perforată in centru 1°. (fig. II/6).
*

*

*

Aşezarea Latene geto-dacă prerentă la Dudeşti atit prin stratul de cul
tură oit şi prin două locuinţe : un bordei şi o locuinţă de suprafaţă (B 1 şi
B 2) . s-a dovedit destul de săracă in inventar.
Una din locuinţe, de formă patrulateră cu colţurile rotunji.Jte, de dimen•

siunile : 3 m X 2,80 m a fost descoperită 1a adîncimea de 0,58 m faţă de
nirvelul de călcare al solului antic. In colţlul de nord-€St al încăperii s-au
găsit urmele unui cuptor din care s-a păstrat in i ntregime numai vatra,
sub forma unei cruste albicioase, groasă de 3 cm, pietrificată prin fooul
repetat in cuptor. In centrul încăperii ereu fragmente oeramice, ameste
cate cu bucăţi de chirpic proveniţi de la pereţi.

A doua locuinţă a apă:rut la mică adincime :Baţă de suprafaţa solului ac
tual (0,35 m) sub forma unei platforme de lut ars. Depunerea de chi rpici
rezultată din prăbuşirea pereţilor se aglomera mai ales spre centru. (fig. III).
Platforma de dărămături se inscrie într-o formă roctangulară cu di
mensiunile de 3,50 m X 3 m. In amestecul cu stratul d e dărămături se
aflau şi fregmente ceramioe Latene lucrate ou mina şi la roată. Locuinţa
nu era prevăzută cu vreun sistem de încălzire u.
In inventarul aşezării Laten e geto-dacă de la Dud�ti s-au descoperi t
mai multe obiecte de fier : o seceră cu lama conve xă! 12 (fig. IV/1), o sooabă
(fig . IV /2) şi un fragment de daltă.
Majoritatea inventarulu i îl alcătuieşte ceramica, foarte fragmentată,
lucrată cu mina şi la roată. Categori a l·ucrată cu mîna din pastă poroasă
provine de la căţui, vase borcan, de diferite dimensiuni , ornamente ou pro
eminenţe, brîuri alveolate, crestături pe buza vaselor. In prima categorie
ceram ică se încadrează şi aceea de culoare neagră sau hi'iună, lustruită, din
oare distingem profile de căni, f:ruotiere şi străchini. Vasele lrucrate la roată

8 A. D. Alexandrescu, I. Pop şi M. Marcu, în Materiale, X, 1973, p. 234.
9 G. Bichir, in Materiale, VII, 1962, p. 285.
10 Piese asemănătoare s-au descoperit la Glina (cf. Ion Nestor, op. cit., p. 251, fig. 15,
nr. 13-15).
11 Nici în locuinţele descoperite, in anul 1974, la Bucur�tii Noi nu existau vetre sau
12

cuptoare menajere.
Unelte de acelaşi tip s-au aflat in depozitul de la Strimbu (cf. Ion Berciu şi
Alexandru Popa, in SCIV, I, 1963, p. 156, fig. 3n şi 3/8), la Poiana (vezi : Radu
Vulpe in SCIV, Ilil, 1952, fig. 12/2) şi Covasna (cf. Zoltan Szekely, Cetatea dacică
de la Covasna, in SCIV, II, 1972, p. 210, fig. 1 1/1) şi la Andollna, Wlde exemplarul
respectiv era prevlzut cu pedlUlcul pentru înmăn�e.
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stnt de factură autohtonă - căni (fig. IV /3), fructiere, capace cu butoni,
strecurători, imitaţii după capace deliene (fig. IV/4-5), fragmente de am
fore, cîteva resturi de amfore de tipul rhodian şi o mănuşă de amforă bici
lindrică neştampilată, cu centrul de fabricaţie Cos. (fig IV/6).

l t!fj) J

'1 In.

__
_
....__
_

i"PfC ars
Chi
.

Fig. 3. - Planul unei locuinţe getice (B.2).

Aşezarea din a doua epocă a fierului de la Dudeşti se poate data numai
pe baza tipologiei categoriilor ceramice, luate in comparaţie ou elemente

di.nrtre ceramioa aflată la Dud�ti şi aceea din marea acropolă de la Popeşti
Novaci, putem incadra locuirea ·Latene de la Dud�ti in sec. 11-1 i.e.n. 13.
similare din alte aşezări getice. Astfel, luînd in consideraţie similitudinile,

13

Radu Vulpe, Şa.ntterv.l arheologic Popeşti in SCIV, 1/2, 1955, p. 262 ; Idem, Şantie
rul arheologic Popeşti, in Materiale, VII, p. 331.
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Locuirea geto-dacă de la Dudeşti, ne:liortificată, avea un aspect rural.
dovedind existenţa unei populaţii cu posibilităţi materiale foarte modeste.
•

•

•

Prin secţiunile trasate şi cerceta:te · la :9udeşti s-au determinat limitele
celor două locuiri din epoca bron.ru1ui şi din a doua epocă a fierului. In
acest sens aşemrea Glina III se extinde pe tot dealul, cuprinzind chiar şi
panta joasă a terasei din apropierea apelor Dimboviţei. Spre deosebire de
aceasta, locuirea getică a fost surprinsă numai in :rona cea mai înaltă a te
rasei. Dovada cea mai certă a faptului că aşezarea din epoca Latene este
masată numai in această parte a promontoriului este dovedită foarte clar de
profilele secţiunilor VII .şi VIII ce au traverSat dealul, perpendicular pe al
bia riului, unde nu mai apare stratul culturii celei de a doua epoci a fie
rului.

RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE DUDEŞTI

Resumi
Sur une reste de terrasse situee sur la rive gauche de Dambovitza, an a effectue
des recherches archeologiques dont les resultats ont mene a la decouverte de deux
habitats superposes : Glina III appartennat a l'epoque du bronze et Latene - getique
(IIe-Ier siecles a.n. ere).
Le premier habitat s'est concretise par le decouverte de deux fosses de huttes
ayant du materiei ce.ramique, specifique pour la culture Glina OI, qui correspond au
ne niveau de Căciulaţi et a la phase B de la culture Schnekenberg.
L'etablissement getique de type rural est caracterise par des maisons de surface
et des huttes ayant un inventaire forme d'objets en fer, ceramique autohtone travaillee
a la main et a la roue, des fragments d'amphore de type rhodian et une anse d'amphore
sans cachet de type Cos.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1. Plan des recherches (fouilles) de Dudeşti.

2. Materiaux Glina III. 1-5 fragments ·ceramique, 6 fousaille.

3. Plan d'une habitation getique (B 2).
4. Objets en fer et ceramique travaillee a la roue appartenant a la II-• epoque'
du fer. 1 faucille, 2 crampon, 3 fragments de broc, 4-5 imitations locales

d'apres des coupes dellienes, 6 anse d'amphore bicylindrique d'une
arnphore de type Cos.
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PRINCIPALELE REZULTATE ALE SAPATURILOR
ARHEOLOGICE IN AŞEZAREA GETO-DACICA
DE LA RACATAU (JUDEŢUL BACAU)
de VIOREL CAPITANU

In ultimii ani ceroetările arheologice in judeţul Bacău au cunoscut un
avint deosebit şi acest lucru s-a datorat unei fructuoase colaborări intre
institutele de specialitate şi Muzeul de istorie şi artă din Bacău 1, cercetări
care au contribuit la crearea unui fond muzeistic deosebit de important şi
la elucidarea unor probleme legate de perioada de inflorire a statului dac,
de sub Burebista şi Decebal.
Primele cercetări in j-udeţul Bacău au fost concentrate in zona coline
lor Tutovei şi in bazinele principalel,or rîuri : Siret, Bistriţa şi Trotuş, unde
au fost descoperite un număr mare de aşezări, care atestă prezenţa dove
zilor materiale geto-,dacice, incepind cu prima epocă a fierului şi pentru
toată perioada care s-a scurs pînă la formarea poporului şi a limbii române,
în contact nemijlocit ou marile civilizaţii greco-romane 2. Bogăţia materia
lelor arheologice în aşezările de la : Bărboşi 3 , Poiana 4, Răcătău 5, Brad 6,
Tiseşti - Tg. Ocna 7 , Cozla şi Bitca Doamnei - Piatrn Neamţ 8 , Piatra Şoi1

Marilena Florescu şi Viorel Căpitanu, Descoperiri arheologice în judeţul Bacău,
în AM, VI, 1969 ; N. Zaharia, M. Petrescu Dîmboviţa, E. Zaharia, Aşezări din
Moldova de la paleolitic pină in sec. al XVIII-lea, Bucureşti, 1970, pag. 54-74.
2 Radu Vulpe, Şantierul Poiam1, SCIV, T. III, 1952, p. 191 -230 ; Marilena. Florescu
şi Viorel Căpitanu, Descoperiri arheologice in judeţul Bacău, in AM, 1969, p. 213275 ; C. Buzdugan, Necropola getică de la Slobozia, in Carpica, I , 1968, p. 67-94,
3 N. Gostar, Săpăturile şi sondajele de la Şendreni-Barboşi, in Materiale, VIII,
p. 505-511.
4 Radu Vulpe, Consideraţiuni arheologice şi istorice asupra cetăţii de la Poiana,
în Moldova de Jos, Bucureşti, 1931. Idem, Piroboridava, în Revue Archeologique,
XXXIV, _2, 1931 ; Raport preliminar asupra activităţii şantierului arheologic
Poiana-Tecuci, 1950, în SCIV, I, 1951, p. 177-216 ; Şantierul Poiana, în SCIV,
1952, p. 191-230.
5 Viorel Căpitanu şi V. Ursache, O nouă cetăţuie dacică pe valea Siretului, in Car
pica, II, 1969, p. 93-130 ; Idem, DescoperiTi geto-dace în judeţul Bacău, in Crisia,
1972, p. 97..,114, Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, 1976, p. 498,
561, 562.
6 V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de istorie din Roman in
zona riurilor Siret şi Moldova, in Carpica I, 1968, p. 171-184 ; Idem, Contribuţii
la problema aşezărilor dacice de pe valea Siretului, in Memoria Antiquitatis, I,
I, 1968, p. 105-119 ; Al. Vulpe, Pfolemy and the ancient weogra.phy of Moldavia,
1n Studii clasice, VI, 1964, p. 233-246.
7 A. Niţu, Mihai Ză.moşteanu, Sondajul în cetăţuia dacică de 14 Tiseşti, in Materiale, V, 1959, p. 375-382.
.
8 C. Mătasă, Cercetări din preistoria judeţului Necmţ, in BCMI, XXXI, 1938 ;
•
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mului 9, dovedesc că acolo av.em de-a face cu puternice centre economice,
ln majoritate de tip "dava", in perioada denumită pe drept cuvint "cla
sică".
Referindu-ne in cele ce urmează la aşezarea de la Răcătău, facem pre
.cizarea că e-a in antichitate beneficia de o poziţie excelentă, atit din punct
de vedere militar. cit mai. al� .economic,. aflîndu-se in apropierea locului
unde se intretăiau două mari dtum'uri comerciale : V1lea Sirebtilui. · care
unea nordul Europei cu regiunile Dunării de Jos şi Valea Trotuşului, care
prin pasul Oituz reprezenta calea cea mai directă spre Transilvania.

Istoricul cercetărilor
Aşezarea geto-dacă de la Răcătău apare menţionată pentru prima dată
in "Chestionarul lui Alexandru Odobescu, către învăţători", din anul 1873,
în care se precizează că, "pe raza comunei
Pinceşti se află o cetăţuie cu şanţ
de apărare, de unde s-au adunat fl'agmente ceramice şi monede antice" 1°.
Credem. că informaţiile lacunare date de învăţătorii de atunci se refereau
la cetăţuia de la Răcătău, care teritorial aparţinea de c omuna Pinceşti.
Pînă in anul 1968 nu s-au intreprins nid un fel de investigaţii arheo
logice în .această importantă aşezare, cu toate că din unele informaţii adu
nate de noi rezultă că diverşi cetăţeni s-au a:iresat în mai multe rînduri in
:scris, Institutului de Arheologie din Bu cureşti şi Muzeului arheologic din
Piatra Neamţ 11, cu care ocazie au ;Jredat celor două instituţii materiale
.ceramioe şi monede romane •2.

Locul unde a fost descoperită a�ezarea se nurr.e�te ,.Cetituie" !;ii ne
-apare astăzi sub forma unei acropole, situată pe terasa înaltă a Siretului,
la C:rca 170 m. a:titudine, beneficiind de o poziţie excelentă şi avind in
:acelaşi timp o mare vizibilitate asupr�, văii Siretului, din acest loc putin
du-se observa cu ochiul liber inspre SL' d pînă la Poiana, prima din "davae
le" dacice descoperită şi identificată de profesorul Radu Vulpe cu Pirobo
ridava 13, iar spre nol'd pînă in părţile Ba:::: ăului.
Din punct de vedere geografic aşezarea propriuzisă - acropola, ocupă
o poziţie dominantă, in regiunea margina:ă a colinelor Tutovei in p3rtea
de vest a acestora, înconjurată de rîpi abrupte, fiind legată de aşezarea
.civilă printr-o il.Şie de pămînt, peste ş.anţul de apărare •4•
Cercetările arheologice î ntreprinse de noi au dovedit că zona colinară
prin particularităţile ei geografice a oferit condiţii de viaţă din cele mai
N. Gostar, Cetatea dacică de la Piatra Neamţ-Bitca-Doamnei, în Omagiul ll'i
P. Constantinescu-Iaşi, cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucure.5ti, 1985 ; Idem,
Cetăţi dacice din Moldova, Bucureşti, 1969.
9 Radu Vulpe, Les Fouilles de Calu, in D:tcia, VII-VIII. 1 937-1940.
10 Al. Odobescu, ChestioMrul către invăţători din 1873, p. 481 . (Manuscris, Bibl.
Acad. R.S.R.) .
11 Am consultat arhivele celor două instituţii şi am constatat că materialele au
fost predate la muzeele respective.
12 Doi denari republicani au fost predaţi de 1. Galeru Institutului de Arheologie din
Bucur�ti in anul 1957.
13 Radu Vulpe, Piroboridava, in Revue Archeologlque XXXIV, 2, 1931.
14 D. Poghirc, Sat111 din Colinele Tutovei, 1972, p. 45-47.
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vechi timpuri 15. Astfel, pădurile larg răspindite, bogate in vînat, relieful
colinar cu altitudini nu prea mari, prielnic pentru agricultură şi creşterea·
vitelor, condiţii de climă, prezenţa surselor de apă, posibilităţi de adăpos
tire in caz de primejdie, au constituit factori favorabili de locuire şi răs
p:ndire a aşezărilor omeneşti 16.
Referindu-ne n.umai la zona limitată din j urul cetăţuii dacice, cunos
cută de localnici sub denumirea de Dealul Şoimului, cuprinsă intre locali
tăţile Răcătăul de Jos la nord, Dleneţ la sud şi Pînce.7ti la est, facem pre
cizarea că aici avem de-a face cu o intensă loouire incepind cu epoca neolitică, bronzului fierului, prefeudal şi feudal ti.
Aşezarea propriuzisă de pe acropolă ocupă o suprafaţă de circa 7.500
m.p., avind in prezent o formă ovală-alungită, pe direcţia apei Siretului.
In partea de es.t acropola este înconjurată de un mare şanţ de apărare,
împădurit, care o separă de aşezarea civilă. Un al doilea şanţ de apărare se
află chiar pe acropolă şi are o adîncime de 6,70 m .
I n continuare la circa 1 km, d e cetăţuia dacică , i n partea d e est, în
punctul "Moviliţa" se află necropola tumulară geto-dacă contemporană
�ezării, in care am cercetat un turnul reprezentat printr-un mormint de
incineraţie geto-dack care după inventar (ceramică autohtonă, o cămaşă
de zale şi un însemn cu foiţă de aur}, aparţint:- populaţiei locale.
•

Stratigrafia aşezării
A fost clarificată prin săpăturile efectuate in campaniile a:-�ilor

1 968-

1 970.

Stratul de cultură are in general o grosime de circa 2,00 m . , dar sint
porţiuni unde ajunge pînă la adincimea de 3 m. şi reprezintă două mari
epoci istorice
Epoca bronZJUlui - cultura Monteoru, cu fazele le 3 şi le 2 ;
Epoca geto-dacică, care aparţine sfîrşitul secolului IV i .e . n . !)i pînă
la încep:.:.tul S€colului II e.n.
Aşajar, sub stratul vegetal gros de circa 0,20 m .. urmează stratul de
cultură propriuzis de ciroa 1,80-2,00 m. de culoare brun gălbuie, intercalat
ou urme de arsură, vetre, centL�ă , chirpic, oase, c.'ărbun i ek., care aparţine
n ivelului dadc.
Stratul din epoca bronzulu.i este format din două niveluri de locuire şi
are o grosime de circa 0,40 m., fiind deranjat in mare parte de gr-opile apar
ţinînd Latene�ului ge.to-d·adc, din penultimul nivel de locuire.
Acest strat este reprezentat prin locuinţe de suprafaţă şi gropi cu res
turi menajere. Din acest stnt a fost recoltată o mare cantitate de ceramică
din epoca bronzului, unel.te din bronz, os şi piatră precum şi un valoros
tezaur de aur format din mărgele, inele de buclă J?Î o spirală din sîrmă ma
sivă, rotundă in secţiune, terminată la cele două capete in cite un ochi
înfăJ?urat in buclă.

Viorel Căpitanu, Descoperiri arheologice ln anff Republicii,. In Comunicări de'
Istorie ş.i Filologie, 1973, p. 40-44.
16 D. Poghirc, op. cit. p. 100-106.
17 Cercetări
V. Căpitanu, material inedit.

15

-
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Toate cele 48 de piese de aur au fost tezaurizate într-un vas din lut
specific culturii Monteoru.
Inelele de budă din acest tezaur îşi găsesc analogii perfecte în cimiti
rul nr. 4 de la Sărata Monteoru 18 şi in multe alte d escoperiri de acest fel
din Transilvania 19 şi Ungaria 20.
Al doilea strat de cultură aparţine epocii geto-dadce şi cuprinde mai
multe niveluri de locuire.
Primul nivel geto-dadc a fost surprins numai în anumite secţiuni din
.săpătura noastră. intr-un strat galben-nisipos, gros de 0,30 m. şi aparţine
sec. IV-III î.e.n.
21
Datarea acestui nivel este asigurată de o fibulă de tip trac , de cera
22,
Teliţa 23, Murighiol 24,
mică locală identică ou cea de;ooperită la Satru Nou
27
Cernavodă 25, Poiana 26, Zimnicea
şi de un fragment de la o amforă de
tip "Herecleea Pontka", cu ştampilă.
Al doilea nivel geio-dacic se află într-un strat de pămînt cenuşos, gros
de circa 0,40 m. şi aparţine secolelor III-II î.e.n. In acest strat alături de
ceramică autohtonă net predominantă, intilnim amfore de Cos (una ştampi
lată), ceramică fină de factură elenistică, o oenochoe in stare fragmentară,
un platou cu firnis negru, fragmente de cupe megariene şi o fibulă de tip
ce!tic.
Al treilea nivel dacic, cu pămînt cenuşos-gălbui, gros de 0,25-0,30 m.
aparţine sec. II-I î.e.n, Datarea acestui nivel s-a făcut pe bază de ceramică
elenistică, de monede dacioe de tip Vîrteju - Bucureşti 28, de denari repu
blicani romani din tezaure şi locuinţe, precum şi pe bază de fibule de tip
Latene III şi ceramică lucrată cu mina şi la roată de tip Ciolăneşti 2!!.
Ul

19
20
'21
'22
'23
:24
25

Eugenia Zaharia, Die Lockenrixige von Sarata Monteoru und ihre Typologischen
und chronologischen Beziehungen, în Dacia, SN, IIJ, 1959, p. 103-134.
D. Popescu, Cercetdri arheologice in Transilvania, în Materiale, II, p. 200-201.
Amalia Moszolics, Der Goldfunde von Velem Szentvid, în Praehistoria, 1 , Basel,
1950, pl. XV, fig. 28 ; B. Hănsel, Beitrăge zilr cronologic der mittleren Bronzezeit
in Karpatenbecken, Bonn, 1968, voi. 1, p. 220, pl. 27/2, 3, 5, 6, 8 ; pl. 4113-17.
Ion Nestor, Der Stand der Vorgheschiechetsforschung in Rumanien, extras din
22 Bericht der romisch gennenischen Kommission, 1933 ; Radu Vulpe, SCIV,
1, p. 206, fig. 24/1-2 ; SCIV, 1952, p. 206 fig. 24/d, e, f, g.
M. Mitrea, C. Preda şi N. Anghelescu, Şantierul Satu Nou, Necropola geto-dacd,
Materiale VIII, p. 367-372.
G. Simion şi Gh. 1. Cantacuzino, Cercetdrile arheologice de 14 Teliţa, VIII,
p. 373-381.
E. E. Bujor, în Materiale, III, p. 247.
D. Berciu, Descoperile de la Cernavoda (1954) şi unele aspecte ale începutului
formării culturii Latene geto-dace
la Dunărea de Jos, in Materiale IV, 1957,
p. 284, fig. 5/2, p. 285, fig. 7/ 1 şi fig. 8/1.
Istoria României, Voi. 1, p. 230.
Ion Nestor, în Studii, 1, 1949, p. 1 17-125 ; Idem, în SCIV, 1, 1950, p. 94 ; 1. H. Crişan,
Ceramoca daco-geticd, 1969, fig. 24/1 ; A. D. Alexandrescu, Mormintele din pe-.
rioada mai tirzie a necropolei getice de la Zibnicea (jud. Teleorman) în Crisia,
1972, p. 15-26.
C. Preda, Monedele geto-dacilor, 1974, p. 523, pl. XLIII, 15.
M. Petrescu Dimboviţa, Descoperiri de vase da.cice de la Cioldneştii din Deal (jud.
Teleorman), ln In memoriam Contantin Dai'Covici, Cluj, 1974, p. 215-2&8, fi&.
1/ 1-11 ; fi_&. 2/ 1-7 şi ,fig. 3/1-5.
-
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'28
29
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Al patrulea nivel de locuire il reprezintă stratul cel mai bogat in ma
terial arheologic şi are o grosime de 0,60 m. şi aparţine secolelor 1 i.e.n.
I e.n.
I n acest strat s�au descoperit cele mai multe materiale get;(>-(lacioe in
cepind cu ceramica autohtonă şi de import, fibule de tip Nauheim şi de tip
cu resortul bilateral, monede repubijcane şi impariale romane.
Ultimul nivel de locuire se află intr-un pămînt brun-cenuşiu cu nuanţe
găLbui, gros de ciroa 0,40 m şi aparţine sec. I-II e.n. Datarea aşezării este
asigurată de fibule de tip norioo-panonic 30, de tip cu resortul bilateral şi
port-agrafa scundă, precum şi de denari imperiali emişi de împăraţii
Augustus (27 î.e.n.- 14 e.n.}, Tiberius (14-37 e.n.), Claudius (41-54 e.n.),
Nero (54-68 e.n.), ceramică autohtonă şi de import (ceramică fină şi
smălţuită şi amfore ce se datează in sec. I-II e.n.).

Locuinţele

Locuinţele din aşezarea de la Răcătău au ridicat o serie de probleme
din cauza nivelărilor şi a duratei extrem de lungi a staţiunii şi a mulţimii
gropilor din nivelurile superioare, care au măcinat stratul de cultură.
Forma locuinţelor n-a putut fi surprinsă in toate suprafeţele, in schimb
s-au păstrat vetrele acestor locuinţe, suprafeţe întinse de prundiş, supra
feţe mari bătătorite de lut galben, gropi de pari, chirpic, rlşniţe, vase in
tregi, unelte, podoabe.
Cu toate acestea au fost identificate pînă in prezent un număr impre
sionant de locuinţe de suprnfaţă (cea. 90) şi locuinţe de tip borrlei (9). La
realizarea locuinţelor se foloseau in mare măsură bîrnele din lemn prinse
cu sooabe şi cuie din fier şi .lut amestecat cu pleavă.
In general locuinţele descoperite la Răcătău aveau o formă rectangu
lară aşa cum o dovedesc podelele din lut galben bătătorit.
In interiorul încăperilor s-au descoperit vetre de foc de formă rotundă
sau ovală, construite intotdeauna pe un strnt gros de prundiş.
Au fost descoperite şi un număr de cinci cuptoare din care două pen
tru prelucrarea minereurilor neferoase aşa cum o dovedesc numărul mare
de creuzete de formă conică. Celelalte cuptoare erau întrebuinţate în gos
podărie şi nu pentru arderea cernmicii.
Numărul mare de vetre cca1 73, multe in afara locuinţelor ridică .pro
blE'111 a dacă nu cumva o parte din acestea reprezentau vetrele de la cup
toarele ridicate deasupra solului pentru arderea vaselor din lut.
In apropierea locuinţelor au fost descoperite un număr foarte mare de
gropi, cea. 270, majoritatea in formă de clopot cu gura largă circulară. O
parte din aceste gropi erau. ingrijit săpate şi prezentau pereţii arşi in inte
rior. Probabil că acestea erau folosite pentru păstrarea cerealelor şi nu pen
tru arderea ceramicii Jt.
30 A. K. Ambroz, Fibuly juga europejskoi casti SSSR, Archeologiia SSSR D1
30,
Moscova, 1966, p. 39, unde se arată ci aceste fibule din Panonia, Noricum, Raetia
au ajuns in Slovacia, Cehia, Moravia, şi Dacia.
-

31

1. H. Cri�n. Ceramica daco-getică, 1919.
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Unelte· de producţie, ·obiecte de uz casnic, accesorii şi arme
Populaţia geto-dacă îşi confecţiona uneltele de muncă, obiectele de uz
casnic, pădoabe, arme şi diferite accesorii din fier, bronz, argint, os, piatră.
Săpăturile de pînă aoum au scos la iveală un număr de 353 de piese
întregi, bine conservate, specifice inventarului agricol şi meşteşugăresc şi
ooa. 400 de obiecte tot din fier, dar deteriorate prin .oxidare.
�e remarcă cuţitele (41 exemplare), cosoarele (9 ex.), dălţile (6 ex.},
brăzdare ·de plug de tip dacic (10 ex.}, seceri (9 ex.}, top:::>are (5 ex.}, frigări
(2 ex.), cuie Şi piro::me (70 ex.), sc::>abe � i cîrlige (58 ex.), verigi şi inele ( 1 7
ex.), pinteni ( 1 0 ex., din care 1 ex. din bronz), psalii (2 ex.), foarfeci ( 2 ex.),
diverse - coei. 160 de exemp'are.
Subliniem faptul că la Răcătău au fost descoperite un număr de 1 0
brăz:dare din fier, 9 in stare fragmenbară şi un exemplar întreg, de forma
unei bare masive, din fier aplatisat, cu lungimea de 0,30 m şi virful triun
ghiular, identic cu brăzdarele descoperite la Poiana 32, Brad 33, Bîtca Doam
nei 3", Piatra Şoimului 35, Tinosul 3!l, Popeşti-Novaci 37, Socetu 38, Ocniţa 39,
Cetăţenii din Vale 40, Costeşti 41, Grădiştea Muncelului 42 . Pecioa "3, ş i in
multe alte aşezări geto-dacice.
Bogăţia obiectelor din fier atestă existenţa unor ateliere de prelucrare
a fier:ului şi a metalelor nefer�e dovedită şi de prezenţa in a�ezare a cre'U
zetelor, a bucăţilor de metal şi a unei mari cantităţi de zgură.
Alături de unelte s-a.u. descoperit diferite arme din fier ş i bronz care
constau din : vîrf.uri de săgeţi (1 1 ex.) in f-ormă de frunză eu tub de inmă
nu�are ; vîrfuri de săgeţi în trei muc:1ii cu poouncul ; vîrfuri de s� geţ.i de
formă conică cu tub de inmănuşare şi aripioare ; vîrfuri de săgeţi din bronz
ou trei muchii de tip zis "scitic" cu tub de inmănuşarP (12 ex.) ; vîrfuri d.e
suliţă (17 ex.) ; vîrfuri de lance (2 ex.).
O dovadă demnă de Luat în seamă in ceea ce priveşte folosirea fierului
pe scară largă de către geto-daci, ne-o oferă depozitul de bare de metn l cea.
300 de exempLare din sec. II-I i.e.n., descoperit la Călineşti-Negri, jud.
Eacău, la numai 2 k:n. de cetăţuia dacică de la Bra1u 4 1 .
Generalizarea metalurgiei fierului în sec. II-I i.e.n. a avut urmări deo
sebit de importante asupra societăţii geto-dacice �i implicit a dt:s la dez32
33
34

Radu Vulpe, SCIV, Il, 1951, p. 200, fig. 21/1-2.
Viorel Căpitanu şi V. Ursache, Crisia, p. 113, fig. 17/9.
Anton Niţu, C. Mătasă, 1. Zamoşteanu, M. Zamoşteanu, in Materiale VII, 1961.
p. 339 şi urm. ; N. Gostar, Cetăţi dacice din Moldova, Bucureşti 1969 .o. P-22. Dic
ţionar de istorie veche a României, 1974, p. 94.
35 Informaţii, Virgil Mihailescu-Birliba. Un brăzdar de plug identic cu cel de la
Răcătău a fost descoperit la Piatra Şoimului in anul 1975.
36 Radu ş.i Ecaterina Vulpe, in Dacia II, 1924, p. 219, fig. 47/24 şi fig. 48/9.
37 Mioara Turcu, Teză de doctorat, in Manuscris, pl. XV/fi
38 Idem.
39 D. Berciu, Buridava dacică la Ocniţa, in Magazin istoric, 6, 1967. n. fi.
40 Dinu V. Rosetti, in P.M.M.B., 2, 1935, p. 391-405.
41 1. H. Crişan, in SCIV, 2, 1960, p. 293-294.
42 Expoziţia Civilizaţia daco-getil01" in perioada clasică, 1976, p. 7.
43 1. H. Crişa.n, in Apulum, 6, 1965, p. 127-137.
44 Iulian Antonescu, Depozitul carpi.c de la Negri şi implicaţiile sale istorice, p. 189198, in Carpica 1, 1968.
.
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voltarea rapidă a forţelor de pr?<fucţie. Folosirea bră2Jdarului din fier pe
scară largă este dovedit de numărul mare de piese de acest tip descoperite
atît pe teritoriul patriei noastre (în s-ec. II-I i.e.n. unde locuiau geto-dacii
cit şi pe teritoriul Bulgariei, unde în antichitate locuiau tracii, care înce
pînd cu sec. IV î.e.n. foloseau brăzdarele de fier aşa cum o dovedesc des
coperirile de la Kalaianovo �o:;, Mirkovo loG, �uthopolis �7, Preslav 48.

Semnificativ este faptul că această ·unealtă de factură traco getică este
folosită de populaţia geto-dacă şi după constituirea în anul 106 e.n. a pro
vinciei Dacia 50, iar in Bulgaria cu mici modificări chiar şi în epooa feudală.

Alte obiecte care demonstrează pra.cticarea agriculturii pe scară largă
lP. reprezintă pietrele de rişniţă, din tu.f vulcanic, prezente in număr foarte
m are în această aşezare. In citeva gropi precum şi în vase au fost desco
perite boabe de mei şi de griu carbonizate.

Ceramica
Din numeroasele materiale descoperite pînă in prezent la Răcătău, pon
derea o deţine ceramica, care este reprezentată printr-o diversitate de ti
puri şi forme. Astfel intilnim ceramică lucrată ou mina, ceramică lucrată
!a roată de culoare cenuşie sau roşie-cărămizie, ceramică dacică pictată
lucrată la roata olarului şi imitaţii după unele forme greceşti şi romane.

O categorie aparte mai puţin numeroasă în comparaţie cu V'8Sele autoh
tone o formează ceramica de import (amfore, cupe, străchini, farfurii, pla
:nuri, căni, va�e de tip cantharos, etc.), de provenienţă greacă şi romană
�are împreună cu monede, fibule şi podoabe ajută la d 1tarea nivelurilor de
loeu ire geto-dacice.

Ceramica l ucrată cu mîna (sec. IV-III î.e.n.)
In această categorie am încadrat următoarele tipuri de vase vasul in
for:nă de clopJt, vasul bitronconic, vasul în formă de sac, straohina,
cana etc.
Vasul în formă de , clopot", de formă mare şi mijlocie, este canfecţio
nat dintr-o pastă poroa�ă de culoare gălbuie. decorată . cu brîie alveolare
jn relief, sub buza vasului şi pe to.t c6l"pul vasului. Briul alveolar de la nive
lul gitului este intrerupt de proeminente conice.

Maria Cicicova, Au sujet du soc thrace, in Apulum, VII/1.
Idem. p. 1 18.
Idem, p. 120.
ldE:m, p. 121 .
Idem, p. 1 13-121.
50 V. Canarachl, Unelte agricole pe teritoriul R.P.R., in epoca veche, in SCIV, II,
1950, p. 100-102 ; 1 . H. Crişan, Un depozit de unelte descoperite la Lechinţa de
Mureş, in SCIV, XI, 2, 1960, p. 285-303 ; Dinu V. Rosetti, Un depozit de unelte,
citeva ştampile anepigraflce şi o monedA din a doua epocA a fierului, in SCIV, 2,
1960, p. 391-405 ; l. Berciu, 1. Popa, Depozitul de unelte dacice de pe mu'ltele
Strimbu de pe lingA Grii.diştea Muncelului, in SCIV, XIV, 1963, p. 156 ; 1. Glodariu.
M. Cimpeanu, Depozitul de unelte agricole de la Dedrad (v. Reghin) in SCIV.
1966, p. 30 ; Rodlca Tanţău, Meşteşugurile la geto-daci, Bucureşti, 1972.
45
46
47
48
49
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Vasul bitronconic, este reprezentat prin mai multe exemplare, majo
rirtatea in stare fragemntară dinJtr-o pastă fină de culoare brun-cenuşie cu
ludu.
Vasul în formă de sac, are corpul rotunjit şi gura mult lărgită. Pe linia
de maximă rotunjire a corpului vasului, sint plasate proeminente conice,
iar pe gitul vasului se află mai mulţi butoni de formă cilind.rkă.
Vasul de provizii - derivă din vasul bitronconic şi este ceva mai inalt
decit vasul in formă de sac. Are gura largă şi buza �or evaz:1tă. Pe corpul
va.s.ului se intilnesc ca ornamente un număr de patru proeminenţe conice.
Strachina, reprezintă una din formele frecvente din intreaga epocă a
fierului. Vasele de acest tip descoperite la Răcătău sint confecţionate din
pastă poroasă de culoare cen�ie, dar majoritatea o formează cele din pastă
fină de culoare gălbui�maronie, din pastă fină, cu buza dreaptă �i
uşor trasă spre interior. Sub buză se intilnesc apucători oarecum drept
unghiulare sau conice cu doruă perfornţii.
Cana. Ne apare în mai multe exemplare şi are corpul bombat-sferic
şi gîtul cilindric.
Ceramica de import - este reprezentată doar prin cîteva vase în stare
fragmentară o amforă de tip Heracleea Pontica, un platou cu firnis negru
�i o oenochoe.

Ceramica din sec.

II-I

î.e.n.

Se imparte în cinci categorii
1 . Ceramica lucrată cu mîna din pastă poroasă ;
2. Ceramica din pastă oarecum omogenă cu ludu metalic, de culoare
brun-cenuşie sau gălbui�maronie, decorată cu brîie simple în forma literei
"V" întors, cu proeminente oonice pe corpul vasului ;
3. Ceramica lucrată la roată din pas'tă fină de culoare cenuşie şi că
rămizie. In această categorie am inclus şi ceramica pictată ;

4. Ceramica fină lucrntă la roată. care imită formele greceşti şi ro

mane ;

5. Ceramica de import, elenistică şi romană. Este reprezentată prin
amfore de Cos şi pseudo Cos, vase de tip cantharos cu torţile semicircu
lare sau cu plăcuţă orizontală, cupe megariene, opaiţe, unguenta.rii.

I. In prima categorie am grupat următoarele tipuri de vase vasrul
borcan, ceaşca, ohiupul, fructiera, strecurătoarea, capacul. Ceramica are un
aspect poros-zgrunţuros, iar arderea este realizată neuniform. Ceramica
din aceas,tă categorie este decorată cu proem inenţe şi butoni in relief, briie
in relief, simple, alveolare sau crestate ; linii incise drepte şi orizontale,
oblice sau verticale.

II. A doua categorie este reprezentată prin ceramică lucrată tot cu
mina, dar din pastă fină acoperită cu slip fin lustruit. Vasele din această
categorie sint deoorate la exterior ou proeminente conice, cu butoni mici
de formă cilindrică. plasaţi deobicei în apropierea buzei sau sub ·zona curbu
rii maxime a vasului ; brîie simple scurte, in relief in forma literei "V", in
versat. In această categorie se încadrează următoarele tipuri de va.Se : vasul
cu profil bitronconic (ohiupurile mijlocii) ; vasele cu profil aproape drept,
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străchinile, ceştile, cănile c u o toartă puţin supraină1ţată, fructiera cu pi
ciorul scund sau inalt, capacele şi strecurătorile.
� Vasele cu profil bitronconic (chiupurile), din pastă fină, cu decor
sub forma unor proeminenţe conice-aplatizate, pe umăr sau sub buza
vasului.
- Vasele cu profil rotunjit, din pastă de bună calirtate de culoare bru
nă-cenuşie sau gălbuie.
- Vasul cu profil aproape drept, din pastă fină, cu gura largă şi curba
tă la interior sau evazată oblic, profilul aproape drept şi fundul plat.
Aceste vase sint decorate cu proeminenţe mici, conice dispuse pe umărul
vasului in apropierea btizei sau sub zona de curbură maximă a vasului.
Unele sint decorate cu brîie alveolare simple intrerupte de butoni cilin
drici. Briul simplu imi,tă litera , .V", inversată.
- Strachina, din pastă fină şi de formă tronconică cu buza �r curba
tă-dreaptă sau trasă spre interior. Are umărul scund, gura largă şi evazată
oblic. Vasele din această categorie sinJt acoperite cu un slip lustruit, de cu
loare gri-cărămizie pînă la negru. Majoritatea străchinilor au drept torţi
nişte apucătoare conice perforate.
- Castronul, din pastă fină de culoare cenuşie de formă tronconică.
Unele au dimensiuni exagerat de mari (i. 22,5 cm. şi d .g. 45,5 cm.).
- Ceaşca. Se întîlneşte intr�un număr impresionant de mare in spe
cial incepind cu sec. II-I i.e.n. Are corpul tronconic, gura largă, fundul
ingust şi plat, iar pereţii sint oblici. Unele au toarta neperforată iar altele,
(majoritatea) perforată, in special la cele de mărime mijlocie. O parte au
şi cite două torţi. Majoritatea ceştilor sint decorate şi omate cu şiruri· de
linii incizate, alveole pe corp, buză şi toartă, brîie in relief, scurte sau
care înconjoară vasul. Brîiele in relief se intilnesc de obicei sub buza
vasului, iar uneori şi in poziţia verticală. Destul de des se întîlneşte şi
decorul in formă de brad. Aceste vase capătă o mare răspîndire în seco
lele I-II e.n.
Cana cu o toartă. Aici incadrăm cănile mici şi mijlocii, cu gîtul cilindric
şi cu toarta uşor suprainălţJată. Corpul acestor vase este oarecum bitronco
nic. Torţile de la unele căni din această categorie au la partea superioară
un decor realizat prin cite un grup de trei pastile sferice - lipite.
Fructiera. Din pastă fină. 1ustruită, cu buza dreaptă, lată şi răsfrîntă
orizontal. Corpul adincit şi forma semiovală. Piciorul cilindric, gol in inte
rior, mai larg spre bază şi uşor evazat.
Capacul, din pastă fină, de formă tronconic, cu minerul in formă de
buton. O parte din capace au minerul uşor i ndoit.
Strecurătoarea din pastă fină, acoperită cu o angobă de culoare ce
nuşie.
Vasul borcan. &te forma cea mai larg răspîndită la populaţia geto
dadcă alături de ceaşcă. Această categorie este reprezenJtată la Răcătău
incepind ou forme miniaturale şi pînă la forme care depăşesc înălţimea de
0,50 m. Aceste vase în general au gura largă şi buza îngroşată şi puţin
CUJ:"Ibartă în exterior, de culoare roşiatică, care merge pînă la brun. Vasele
de acest tip sintf decorate cu brîie in relief, simple, al!Veolare sau crestate,
butoni, alveo1e şi linii incise oblic, vertical, orizontal sau in val. Va.sul-bor
can este prezent în toate aşezările geto-dacice de pe teritoriul României.
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III. Ceramicq. lucrată la roată. In această categorie am incadrat eera
mica de cul<>are cenuşie, eeraniica de culoare roşie cllrămizie şi ceramica
pictată, care cuprinde o mare varietate de tipuri şi forme de vase · unele
tmnspunind forme locale la roată, iar altele reproducind fonne după v-asele
de factură grecească sau romană. Ca tipuri de vase întîlnim cana, vasul
fructieră, strachina, chiupul, cupa cu picior, vasul-crater, strecurătoarea etc.
Cana. Din pastă fină de culoare gri-roşiatică sau c2nu;ie. Este form:t
larg răspîndită in toate aşezările din L:=ttene-ul dacic şi eunoaşte m a i multe
variante cana de formă mijlocie, cana cu profil globular, c:�.na cu corpul
bitronconic şi cana cu gitul la care tcarta porneşte din b;.;zJ vasului.
Cupa cu picior. Aici se încadrează vasele de dimensiuni reduse faţă
de cănile mari şi mijlocii şi sint confecţionate din pastă fină de culoare ce
nt�ie şi mai rar cărămizie-gălbuie. Au corpul cilindric şi fundul inelar.
Majoritatea cupelor au două torţi, unele canelate iar altele late, semicircu
lare. Cupa cilindrică se sprijină pe un picior, care se termină cu un disc.
Pe corpul cilindric, aceste cupe au dccorate linii profi!ate adincite sau cu
benzi de linii lustPuite, dispuse vertical, oblic şi paralel. Aceste vase imită
in general pe cele de factură greco-romană, dar majoritatea sint de fac
tură locală. Adăugăm la acestea o descop:rlre, deocam::lat'1 unică. E:;te
vorba de un vas de tip cantharos, care imită formele elen1stice. cu re�re
zentări antropomorfe şi zoomorfe, dintr-o pastă fin5., cu angabă de cu
loare galben-roşiatică. Diametru} maxim al vasului este de 20 cm. Re
prezentările antropomorfe (călăreţul) şi cele două divinităţi �e află la
partea superioară a vasului. Torţile (una in stJre fragmentară) sint flan
cate de cite doi lei stilizaţi, cu gura întredeschisă.
Strachina, din pastă fină de culoare cenuşie, dar şi cărămizie; Se cu.
nosc mai multe tipuri : ou corpul puţin adincit, cu corpul aproape plat şi
cu corpul adinc. O parte din aces-te vase sint decorate cu linii vălurite, lus
truite şi paralele, dar sint şi nedecorate.
Vasul-fructieră. Prezent in toate aşezările geto-dacice. El reprezintă
o formă specifică populaţiei geto-dacice. La Răcătău s-au descoperit foarte
multe vase de acest tip. Majoritatea sînt confecţionate din p3stă fină cenu
şie dar nu lipsesc nici cele din pastă de culoare cărămizie sau pictate. In
interior, fructierele sint decorate cu linii drepte, vălurite, paralele, cercuri
concentrice etc. La unele acest deoor lustruit se intilne�te şi. pe picior.
Vasul cu tub, din pastă fină cenuşie sau cărămizie, cu toartă simplă sau
decorată cu decor Lustruit sau aplicat. Aceste vase au gura largă şi buza
dreaptă.
Analogii Poiana 51, Bîtca-Doamnei - Piatra Neamţ ri2, Tiseşti - Tg.
Ocna 53, Brad şi Feţele Albe 54.
Vasul cu gîtul lung şi cilindric, este realizat din pastă fină de culoare
cenuşie, cu buza marcată de un profil in relief. Pe corpul vasului, la intre51
52
53
54

Radu Vulpe, op. cit., p. 298 şi urrn. fig. 60/8.
A. Buzilii, DespTe ceTamtca daco-getică, in Memoria Antiqvitatis, 4-5, 1972-:1973,
p. 99, fig. 33/1 şJ fig. 33/2.
Anton Niţu şi M. Zamoşteenu, Sondajul din cetăţuia geto-dacică de la Ttseştt,
in Materiale, VI, 1959, p. 380, fig. 5/2.
Deicoviciu, H şi Glodariu, I. L'hcbUat d4ce de Fetele Albe, in Ier Gongres Inter
national de Thracologie, Sofia, p. 77-121, fig. 24/3.
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tăierea gitului cu corpul bombat se intilnesc două proeminenţe, la distanţe
egale, ca ni'şte ureohi�e, aplicate pe corpul vasului in formă de potcoavă.
Analogii : p,oiana 55 Piscul Crasnăi 56, Popeşti 57, Snagov şi Bragadiru
- Bucureşti 58, Sighişoara 59, Bedehaza oo, Ciolăneştii din Deal 61, Tg. Mureş.
Vasul-cazan, din pastă fină de culoare galben-roşiatică, cu gură largă
�i corpul cilindric, se sprijină pe trei picioare in formă de apucă.tori drept
unghiulare la distanţe egal�.
Tot in această categorie includem şi un vas de formă cilindrică din
pastă fină de culoare cenuşie oare prezintă la exterior un decor lustruit
realizat prin linii verticale şi orizontale paralele. Torţile acestui vas sint
de formă tubulară şi pornesc de la mijlocul vasului, in jos.
Ceramica pictată. Alături de numeroase exemplare de vase lucrate din
pastă fină la roată, un loc aparte in aşezarea de la Răcătău il ocupă eera
mica pictată care este reprezentată prin următoarele forme vasul fruc
tieră, oupa cu picior, cana, strachina, ulciorul, capacul, vasul mare cu gura
largă, vasul de cult cu protomă zoomorfă (berbec). In majoritate aceste vase
sint acoperite pe toată suprafaţa cu un slip fin de culoare roşie cărămizie
peste care s-a realizat o pictură formată din linii şi benzi paralele sau
in val şi motive florale.
La unele vase se intilnesc dif.erite motive geometrice realizate dintr-o
culoare roşie, brună sau brun-cărămizie, închisă.
Apariţia ceramicii pictate in mediul geto-dacic se pare că duce la in
locuirea treptată a cerarnicii de import. O parte din aceste vase sint rea
lizate cu multă măiestrie şi pot rivaliza ou cele străine, pătrunse in mediul
geto-dacic pe calea schimbului.
IV.

Imitaţii după formele greco-romane

Ca în toate aşezările geto-dacioe cercetate pînă in prezent şi la Răcă
tău s-a descoperit ceramică care imită vasele greco-romane. Este vorba în
primul rînd de imitaţii după cupele megariene şi apoi de vase-cratere. can
tharoi, căni, ulcioare etc.
V. Ceramica din import. Este reprezentată prin amfore de Cos şi
pseudo Cos, vase de tip cantharos ; cu angobă neagră şi roşie ; vase cu gura
largă (cratere), din ceramică cărămizie cu pictură la exterior ; cupe mega
riene, străchini, castroane, farfurii, boluri, căni, ulcioare, op3.iţe, unguen
tarii 62• Ponderea in rindul obiectelor de import o deţin amforele de Cos,
recipiente folosite in primul rind pentru transportul vinurilor, uleiurilor,
55 Radu Vulpe, SCIV, 1, 1951, p. 193, fig. 15/1-2.
56 1. Andreeşescu, Crăsani, fig. 130.
57 Radu Vulpe, Poiana, SCIV, 1-2, 1955, p. 234 şi urm., fig. 11/3.
58 Mioara T.urcu, op. cit., pl. XVIII/1 ; pl. XIX f.1 .
59 1. H. Crişan, op . cit., p. 125.
60 K. Horedt, Aşezarea de la Sfîntul Gheorghe - Bedehaza, Materiale Il, p. 19-21.
61 M. Petrescu-Dirnboviţa, op. cit., fig. 4/1-6.
62 V. Canara'Che, Importul amtorelor şwpilate la Istria, 1957. D. Tudor, Amforele
greceşti ştampilate in Moldova, Muntenia şt Oltenia, tn AM, V, p. 37 şi urrn. ;
B. M. Staerman, MIA, în Kr. S., XXXVI, 1951, p. 31-49. Se ocupA de cerarnica
de Cos ; I.B. Zeest, in Kr. S., XXII, 1949, p. 47-48 ; Irina Casan-Franga, Contri
buţii cu privire le& cunoaşterea ceramtcit geto-dace. Cupele deliene getice de pe
teritoriul Rom4niet. I n AM, V, 1967, p. 7-36.
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ooloranţildr şi r�Şinilor. Amforele d�operite la Răcătău au o formă ele
gantă şi cunosc . niai multe variante. Cele mai mari au înălţimea de 1 ,06 tn.
Şi diametru JllQXim de 31 cm. ; iar cele mai mici au o înălţime de 0,90 m . •
iar diametru! g:urii de 11 cm� Intre amforele de Cos se păstrează şi un frag
ment de toartă ou ştampilă, care reprezintă una din barele care formau
toarta bifidă, specifică amforelor de Cos, din epoca elenistică. Pasta la
aces t fragment de toartă este de culoare trandafirie , cu mult nisip şi mică
in ea. Suprafaţa recipientelor din această categorie este acoperită cu o an
gobă alburie. Ştampila lungă şi îngustă avea forma unui drepunghi. din
care se CUiliOa.Şte linia de sus a cadru Lui , restul fiind neimprim a t . Inscripţia

conţine numele TEUDAS. La capătul din stînga al ştampilei se observă
un simbol reprezentînd un Ciorchine de strugure. Amforele din această
categorie se datează în secolele 11-1 i.e.n. •
Aşezarea de la Rărcătău ne-a oferit pînă în prezent un număr mare de
amfore de Cos şi vase de tip cantharos. Cele din urmă au o formă elegantă
şi sint prevăzute cu torţi semicirculare şi în formă de plăcuţă orizontală.
Majoritatea vaselor sint acopedte cu fimis de culoare roşie.
Prezenţa vaselor de tip cantharos este o dovadă a inlocukii bolurilor
megariene cu astfe l de vase. Alături de acestea se întîlnesc şi multe ceşti
(cupe) de factură romană, împodobite cu motive geometrice , florale şi bobiţe
în relief 63.
După pastă şi decor ceramica de import se împarte in ceramică pic
tată, ceramică cu ornamente in relief şi ceramică de tip terra sigillata.
Ca tipuri reprezentative menţionăm străchini, castroane. farfuri i .
căni ulcioare, cupe c u două torţi, opaiţe etc.
Pe baza unei statistici r ecent întocmite de către cercetătorul 1. Glo
daria de la Cluj-Napoca, s-a ajuns la concluzia că, " teri·toriilor extracarpa
patice le revine 90% din intreaga cantitate de ceramică de import aflată
in Dacia, şi că numai trei �ri din MoLdova Răcătău, Poiana şi Bradu
deţin 70% din această repartiţie geografică 6".
In urma analizei materialului de import s-a ajuns la concluzia că pon
derea o deţi n vasele mici, urmate de vasele mi j locii ; deci preferinţa locu i
torilor din aşezările din zona Siretului mijlociu pentru această categorie
de obiecte.
Prezenţa acestor produse de import la Poiana, Răcătău şi Brad are o
importanţă deosebită. mai intii pentru cunoaşterea preferinţelor autohto
nilor pentru anrumite tipuri de vase şi produse străine şi apoi ele indică.
cel puţin in linii generale, zonele untde erau situate centrele de producţie,
ou care populaţia .geto-dacă i ntreţinea relaţii comerciale lhl.
Pe baza analizei materialelor de import .de la Răcătău se poate preciza
că pe primul loc se afla oeramica, după care urmează obiectele de podoabă
şi apoi cele de sticlă 66. lmpuţinarea cer.amicii de import incepind cu sfirI. Glodariu, ReZ4ţii come1'ci4le ţlle Daciei cu lumea elenistic4 şi 1'0m4n4, 1974 ;
G. Iconomu, Cercet4ri arheologice Z4 Mangalia şi Neptun, in Pontica, 1968.
64 I. Glodariu, op. dt., p. 43.
65 Idein, op. Cit., p. 50.
66 M. BucovalA, Vase antice de sticlcl Z4 Tomis, p. 52-57.
•
Mulţumim ş1 pe această cale doamnei Victoria Eftimie-Andronescu pentru in
drumările date privind datarea amforelor.
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şitul sec. 1 i.e.n. şi raritatea e i i n sec . 1 e.n. pare a f i direct legată de apa
riţia şi,dezvoLtarea ceramicii autohtone pictate, care a4igura nevoile locale.
B ăţia obiectelor de import aparţinînd secolelor II-I i.e.n. conduce
la ideea că aşezarea de la Răcătălu prin aspectul, extinderea şi durata ei nu
poa·te fi privită decit ca un centru economic foarte dezvoltat unde se adu
ceau produse de către negustorii greco-orientali, preluate de negustorii
autohtoni pentru a le desface in aşezările obU?nuite din jurul acestei im
portante aşezări. In acest caz rolul de intermediari intre daco-geţii din
zonele înconjurătoare aşezării de la Răcătău şi negustorii veniţi din centre
îndepărtate il indeplineau autohtonii. La toate acestea trebuie adăugat un
fapt esenţial, poziţia excelentă a aşezării, pe malul SiretuJui, cursul lui
fiind o cale sigură de legătură intre populaţia din aria de locuire de la
estul Carpaţilor şi negustorii din oraşele-cetăţi de pe coastele occidentale
şi septentrionale ale Pontului Euxin 67.
Instaurarea romanilor in Peninsul Balcanică, pînă pe linia Dunării,
in sec. I i.e.n. nu numai că n-a produs perturbări in problema relaţiilor
comerciale, ci, din contra pătrund in continuare in zona Siretului Mijlociu
produse greco-romane, făcînd dovada creşterii posibilităţilor de oumpărare
a populaţiei autohtone şi participarea ei tot mai activă la schimbul de
valori materiale cu lumea greco-romană.
Incepind cu sec. I i .e.n. pătrund in spaţiul dacic produse de import
(amfore, cupe, obiecte de podoabă) fără ştampilă. Acest lucru ingreuiază
stabilirea offidnelor produselor respective. Alături de produse de cali
tate superioară pătrund şi unele de factură inferioară, care cu greu pot fi
deosebite de produsele locale.

Og

Obiecte de sticlă.
In aşezarea de la Răcătău s-au descoperit foarte multe obiecte de sticlă
(circa 56 buc.) in stare fragmentară de la : cupe, pahare, bol:uri. unguentarii,
bastonaşe etc. O parte din aceste vase sint omogen colorate, de la albastru
pină la slabe tente gălbui, verzui, albăstrui, rozii şi transparente. Unele sint
colorate policrom (millefiori) in mozaic (verde, albastru, alb) şi se datează
in sec. I i.e.n. - sec. I e.n. In majorLtate, obiectele de sticlă, erau destinate
atit U:lJUlui casnic cit şi diferitelor scopuri de igienă şi cosmetică 68.
Intre piesele de sticlă mai deosebite, menţionăm un pahar, decorat cu
muguri de lothus, ce reprezintă un produs oriental realizat in tipar. Paha
rul descoperit in aşezarea de la Răcăltău este identic cu cel din necropola
de la Mangalia 69.
Majoritatea vaselor in stare framentară descoperite la Răcătău sînt
colorate in albastru, verde, galben, maron şi policrom. S-au descoperit şi
fragmente de boluri ornamentate cu nel"VI\lri şi "coaste" de epocă romană.
timpurie, idenltice cu cele de la Poiana, Bitca Doamnei - Piatra Neamţ,

Bradu şi Bar:boşi

87
68
69
70

70.

I. Glodariu, op. cit.
Ne referim la unguentariile de sticlă.
G. Iconomu, Cercet4ri arheologice la Ma.ngali4 şi Neptun, in Pontice, 1968.
1. Glodariu, op. cit.
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pe care au avut-o in vehicularea mărf·urilor calea mării şi linia Dunării

Produsele vitrice de la Răcătău, subliniază od8Jtă mai mul.t importanţa

pentru produseLe venite din centreLe de producţie din bazinele Mării Me
diterane şi Mării Egee 7t.

Ceramica geto-dacică din sec. 1 î.e.n. - sec. 1-11 e.n.

In sec. 1 i.e.n., meşteşugul olăritului a Luat o amploare deosebită la
_populaţia geto-dacă. După cantitatea şi calitatea oeramidi din toate aşe
zările cercetate pînă în prezent, rezultă că geto-d.acii erau buni meşteri şi
pricepuţi în folosirea roţii olarului. Alături de formele ceramice lucrate la
roată se menţin în continuare vasele lucrate ou mina, între care pe primul
loc se situează ceaşca dacică după care urmează vasul-borcan şi vasul
piriform.
Ceramica fină lucrată la roată prezintă o mare varietate de tipuri şi
forme, in majoritate de culoare cenuşie dar nu lipseşte nici cea de culoare
gălbuie sau roşie-cărămizie.
Ca forme pentru această categorie întîlnim vasul fructieră, vasul
. strecurătoare, cana cu o toartă, oalele cu două torţi străchinile, farfuriile,
vasele mari de provizii, vasele cu gura largă, uLcioarele şi capacele.
Vasul-fructieră. De culoare cenuşie şi cărămizie, ou piciorul înalt şi
ecund, cu decor lustruit, plasat de obicei pe buza vasului dar şi in interiorul
lui.
Vasul-strecurătoare. De formă conică, cu virful în jos, de culoare ce
nuşie dar şi gălbuie, cu gura evazată oblic. Toarta de la acest vas este în
bandă lată, canelată şi uşor supraînălţată, dispusă vertical. La partea infe
rioară aceste vase sînt prevăzute cu perforaţii, executate in pasta crudă.
Cana cu o toartă. Cunoaştem două tipuri : cănile obişnuite şi cănile de
"1ux". Aceste vase au corpul semisferic sau uşor oval, cu gitul înalt, de
formă cilindrică. Torţile sînt în formă de bandă lată şi realizate in mai multe
·Cazuri din două sau trei vergele cilindri.ce unele încadrează o torsadă. Ală
turi de cănile inalte se întîlnesc şi cele de dimensiuni mijlocii sau mici,
prevăzute cu cîte o toartă canelată.
Vase cu două torţi. In această c ategorie am încadrat vasele din pastă
fină de culoare cenuşie deoorate pe gît cu motive lustruite.
Străchinile. Din pastă de bună calitate, de culoare cenuşie dar şi roşie
cărămizie, simple sau decorate cu motive lustruite. Unele au buza proiemi
nentă, dreaptă �i oorpul aproape sferic, iar altele au buza uşor răsfrîntă.
Fprfurii. Sint lucrate ingrijit din pastă fină de culoare cenu.şie cu mar
ginea puţin înaltă. Unele au picior scurt. Această categorie de ceramică
este frumos ornamentată cu motive lustruite, care acoperă intreaga supra
faţă interioară.
Capacele. De formă conică, cu buton dar şi in formă de calotă semi
.sferică. Au minerele scurte şi rotunde in fomnă de buton conic sau disc.
Unele prezintă la exterior cite un decor lustr:uit.
Vasele mari de provizii. In această caltegorie am incadrat· chiupurile şi
vasele mari cu gura largă şi fundul inelar. Sint confecţionate din pastă
71

Istoria Românie!, voi. I.
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fină de culoare cen�ie �r şi ·cărămizie. Unele au forma sferoidală alungită
şi un profil in relief. O parte din acestea nu prezin.tlr"Wd un fel de decor,
dar majoritatea, in special cele de culoare cenuşie sint decorate cu linii in
cise drepte, paralele, ondulate, dispuse orizontal pe umărul vasului sau in
grupe de linii paralele, drepte sau văluri:te pe corpul vasului.
Ulciorul. Are corpul sferoidal şi gitul strimt-cilindric, din pastă fină
de culoare roşie-cărămizi e sau cenuşie. Pe unele se intiln�te un cleoor·
format din benzi orizontale drepte sau ondulate, pictate cu o culoare ro
şiatică sau decor lustruit.
Vase cu gura largă. Din p3Stă fină, de culoare cen�ie cu decor lustruit.
Au gura foarte largă, gitul scurt şi corpul aproape sferic. Buza dreaptă şr
uşor evazată. Aj ung pînă la înălţimea de 0,37 m.
In perioada geto-dacă "clasică", oeramicii locale i se adaugă forme noi
de factură romană. Elementele străine pătrunse in spaţiul d:acic au contri
buit la îmbogăţirea culturii geto-dacice. Este edificator in acest sens punotul
de vedere exprimat de C. Daicoviciu care precizează că "In mersul ei spre
progres se consta·tă că elementele străine i ntrate in patrimoniul cultural al
geto-<iacilor nu numai că au fost primi.te de societatea dacică. dar ele au
fost cemte, căutate de .aoeastă societate, pentru a fi apoi organic integrate
şi dezvoltate creator in cultura proprie" n.
Ceramica de import sec. 1-IJ e.n. In această perioadă continuă să pă
trundă in spaţiul geto-dacic amfore de factură romană, oupe de tip italie,.
ceşti de tip Boscoreale 73, cu fiirnis roşu-gălbui, baluri, farfmii, străchini
ceşti (cupe) de formă sferică cu torţi mici semici rculare . La aceste tipuri
adăugăm şi vasele de lux de ti p ·terra sigillalta prezente in Jlll.llllăr mare.
Amforele din această perioadă se impart în două oart;egorii - amfore
cu corpul fusifonn (alungit) de culoare roz....gălhui, gîtul inalt. cilindric cr..1
torţile in formă de elipsă, cu o şănţJuire mediană. Aceste amfore nu depă·şesc·
înălţimea de 0,75 m şi d.g . de 7 cm. ; - amfore cu corpul sferoidal şi gitul
scurt şi buz3 profilată. Aceste amfore au o capacitate foartR mare şi sint
1 ,20 m ;:
confecţionate dintr-o pastă fină de culoare �ie. Dimensiuni I
d. g . 1 7 cm .
Analogii pentru cele dOIUă tipuri de amfore la Poiana i", Barboşi 75,.
Bradu 7ti, Histria 77.
=

ALTE OBIECTE DIN LUT ARS

Lustruitoare. Sint folosite pentru decorarea vaselor. A.u o formă simplă,.
oval-convexă prevăzută cu miner. Dimensiunile sint cuprinse intre 5-1 0 cm.
Opaiţe (sf�nice). Sint executate din lut ars. La pantea superioară pre
zintă trei burboni cilindrici. Au inălţimea. cuprinsă intre 1 0-18 cm .
72
73
74
75
76
77

S . Sanie, Importurile eZenistice şi romane in Moldova, i n SCIV III, 1973, p . 416-417,
pl. 7/7.
Radu Vulpe, op. cit., p. 199.
S. Sanie, op. cit., p. 423-425.
Informaţii V. Ursachi.
Emil Condurachf şi Colaboratori, Şantierul arheologic, Histria, fn Materiale,
VIII, p. 426, fig. 23.
Gh. Bichir, Cultura C8rpicA, 1973, pl. CLV.
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Se mai cunosc inci două tipuri de opaiţe în afară de cunoscutele ceşti
Unele oare imită pe cele romane şi altele ou oorpul rotund.
Fusaiole de formă bitflonconică, elipsoidale şi lenticulare. Sînt confec
ţionate din lut ars şi din os. O parte din acestea sînt decorate cu linii punc
tate sau incizii.
Greutăţi. Sînt confecţionate din lut ars şi au o formă în general pirami
dală. La partea superioară sînt perfora-te. Aceste obiecte au fos,t folosite în
timpul iernii pentru degajarea căldurii in camere, după oe erau încălzite
puternic în sobă, iar alrtele pentru războaiele de ţesurt; şi pentru plasele de
pescuit.
Suporţii de vatră. Sînt execl\ltaţi din lut ars şi reprezintă piese mobile
pentru sprijinirea frigărilor din fier. Au înălţimea de 1 0 cm fără protomă
şi de 1 5-17 cm cu protomă, iar lungimea maximă de ciroa 25 cm . Aceste
piese sînt împodobite ou protome de berbec, iar pe oorpuli lor se intilnesc
briie în relief simple sau, alveolare oa pe oeramioa lucrată ou mîna.
Ar mai fi de adărug.art; un tipar din lut ars de formă disooidală ou dia
metru maxim de circa 1 3 cm, pe care se observă în relief un cervideu ; un
vas-borcan şi două fragmente ceramice cu semne aşa zise "sarmatice".

opaiţe.

OBIECTE DE PODOABA ŞI PIESE VESTIMENTARE
Ceroe.tările arheologice întreprinse în cetăţuia dacică de la Răcătău au
dus la descoperirea unrui nrumăr impresionant de obiecte de podoab� şi piese
vestimentare oare se ridică la cifra de 238 de piese întregi şi multe altele
în stare fragmentară.
Intre acestea menţionăm fibule, oglinzi, mărgele de sticlă, cercei din
bronz şi argint, inele (verigi) din bronz, fier şi argint, pandantivi simpli,
pandantivi-căldăruşă din bronz şi fier, pandantivi-secure din argint şi bronz,
brăţări din bronz şi fier.

Fibule. Au fost descoperite un număr de 75 de fibule din bronz,
argint şi fier şi ele reprezintă pînă în prezent, piesele de podoabă cele mai
caracteristice, care ne ajută la datarea aşezării.
Aceste fibule se grupează în următoarele tipuri
- Fibule de tip tracic din bronz, într...un singur exemplar iB ;
- Fibule de tip celtic din bronz, intr-un singur exemplar 79 ;
- Fibule de tip Neuhaim (linguriţă) din bornz şi a.rginrt;, în 1 7 exemplare din care 1 4 din bronz 'Şi 3 din .wgint. Unele prezintă o ramă la picior,
iar un exeplar are pe arc o perlă de sticlă ;

de import de tip norico-panonic,

- Fibule cu resort bilareool, în număr de 56. Din aoesbea unele sînt
care se încadrează prin oaracteristicile lor
tipului A 236-c din ootalogul lui A-K Ambroz ao. Majoritaltea filbulelor o
formează cele din bronz şi fier ou port-agrafa: scundă sau sub formă de

78
79

80

Fibule de acest tip mai sint confecţionate şi din fier sau argint. S-au descoperit
şi 1n aşezările de la Tinosu, Butimanu, Tei şi Căţelu Nou - Bucureşti, Drobeta
şi Răcari.
Fibula de la Răcătău nu-şi găseşte analogii tn spaţiul dacic.
A K. Ambroz, op. cit., p. 42, pl. 8/9.
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teacă (cinci exemplare). Fihulele cu port....agrefa soundă au aite două pro

tuberanţe pe arc. Al<tele au port-agrafa oarecum trepezoidală îng.ustă �� la
toate, piciorul se termină într-'Un buton conic. Majoritatea acestor fi·bule
sînrt; intregi şi bine oonservate. Fibule asemănătoare s-au descoperit in aşe
zările geto-dacice de la Poiana 81, Brad 82 , Tinosul 83, din ultimul ni-vel de
locuire, dar şi în aşezările şi necropolele carpice timpurii de la Măgura 8',
Bacău 85, Săuceşti 86, Dumbrava 87, Poiana Dukleşti 88 etc.
Astfel de fibule au fost descoperite şi in aşezărilt din nordul Mării
Negre şi de la Dunărea de Jos 89, şi se apropie de varianta bosporană oo.
Tot în această categorie includem şi fibulele din bronz cu ochi pe picior
în doruă exemplare în aşezarea de la Răcătău.
·

OGLINZI

Au fost d escoperite un număr de 13 oglinzi din bronz acoperite cu o
foiţă de metal alb. Ele au o formă disooidală şi nu depăşesc în diametru
4 cm. Astfel de piese sînt prezente în .toate aşezările aparţinînd Latene-ului
tîrziu geto-dack, dar şi in aşezările aparţinînd -incîeputului sec. II e.n. : Po
iana Dulceşti 91, Năneşti-Parincea 92, şi in multe alte aşezări geto-dacice.

Sînt executate din bronz şi fier, dintr--o bară relativ subţire şi
in secţiune avînd la un capăt un cîrlig, iar la cel ălalit un ochi pen
tru prins, realizat prin răsucire oare este apoi infăşurat in jurul barei in 1 3
ş i respectiv 1 6 spire l a cele din bronz ; iar cele din fier s e termină i n doi
ochi la fel ca cele din argint şi cu numai patru şi respectiv şase spire. Pe
corpul brăţărilor atîrnă la unele, inele din fier cu pandantivi-secure,
dar şi inele din bronz cu pandantivi-secure. Mai amintim şi brăţările din
bronz cu trei rînduri de proeminenţe precum şi o brăţară din sticlă in stare
fragmentară ou două rinduri de proeminenţe.

rotundă

Brăţări.

Brăţările cu nodozităţi din bronz şi sticlă se cunosc pe o arie foarte

oeltioă sau sanna to-pontică aşa cum o demonstrează descoperirile de la
Bibracte 93, Stradonitz (Boemia) M, Malopolski (Volînia) 95, Olbia 96, Cher
sones 97 etc.
mare în cea de a doua epocă a fierrului, art:it în lumea dacioă cit şi

81
82
83
8{
85

R. Vulpe, op. cit., p. 206, fig. 21/10.
V. Ursachi, Carpica., 1, p. 178, fig. 53/13-15.
R. şi Ee. Vulpe, in Dacia, 1, 1924, p. 214, fig. 44/1.

in cea

Materialele in colecţiile Muzeului din Bacău.
M. Florescu şi Viorel Căpitanu, in AM, VI, op. cit.
86 Viorel Căpitanu, Contribuţlle la cunoaşterea populaţiei autohtone in sec. II-III e.n.,
in Muzeul Naţional, III, 1975, p. 330.
87 s. Sanie, Seiva Sanie, Cercetările arheologice de la Dumbrava, in Ce1'1Cet6rl
Istorice, 1973, p. 80-84, fig. 16/1.
88 Gh. Bichir, Cultura Carpică, p. 382, pl. CLXVI, 1-3, 4, 5, 8,
89 A. K. Ambroz, op. cit. pl. 8/9.
90 Ibidem, pl. 9/8.
91 Gh. Bichir, op. cit. p. 107.
92 Descoperire intimplAtoare intr-un mormint de incineraţie.
93 Gh. Bichir, op. cit., p. 122. Vezi trlmiterile in SCIV, 12, 1961.
94-97 Ibidem, op. cit.
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Torques. Un singur eXJemplar s-a descoperit 1a Răoăltălu şi este reali�·t
dintr-o bară de sîrmă în stare fragmentară toT�SionaJtă din ibronrz.
Cercei, in număr de 35, sînt realizaţi ca şi brăţările din sîrmă de bronz
sau argint cu capetele răsudte peste bara rotundă, in secţiune. Se cunosc
patru tipuri de cercei
- Cercei dinJtr-() singu·ră .bară torsionată, din bronz sau argint. Un
exemplar din argint cu capătul îngroşat �i terminat printr-o protomă de

'

şarpe9B ;

- Cercei de formă cirou1ară din sîrmă de argint sau bronz, răsucit în
spkale ;
- Ceroei din Slirmă La care capătul de legătură este realizat ·in spirală
dubJă 99
rcei din sirmă în torsaidă, l·a care piesa de legătură este formată
in spirală dlublă. Astfe l de cercei alU fost descoperiţi ·ati-t în ICIIŞE!'mrea geto
dacică cît şi la un mormînt de inhumaţie de copil, aparţinînd tot populaţiei
aJUtohtone.
Pandantivi-căldăruşă. Din bronz (4 exemplare) �i din fier (3 exemplare).
Au fonna cilindrică �i fundul p1at ou :tortiţ.a in semi-<:ero. Astfel de piese se
cunosc �i in a�ezările şi necropolele carpice de la Poien�ti 100. Bărboasa
Gălăneşti 101 , Săuce-şti 102, Soporul de Cîmpie M3• Cristian şi Mereşti 104 (sud
estul Transilvaniei) , Mătăsai"U 105 (Muntenia) �i Fărcaşele 106. Ele apar în
număr foarte mare in oadTul oolturii Przeworsk.

Ce
·

OBIECTE DE ARTA ŞI DE CULT

In cultura materială a populaţiei geto-dacice de la Răcătău, alăruri
de diferi·te obiecte folo06ite drept podoabe sau ca simple accesorii se cu
noaşte o categorie apa'rlte de obiecte din ceramică deoorată ou reprezentări

antropomorfe şi zoomorfe, unele deosebit de importante.
Intre acestea ies in evidenţă ll.ll"'ltoore
lă
le
- Un vas de tip cantharos, in stare fragmentară ou ÎigUraţie anJtro
pomorfă şi ·zom
o orfă in relief din pastă fină lucrată la roată, ou diametru!
gurii de cea. 1 8 cm 107, executat intr-o tehnică irepr�bilă.
- O reprezentare anrtropomorfă (Silen) 108, din lut ars de la un v.as
lucrat la roată, pe o plăcuţă de formă dreptunghiulară ou inălJţime de 7
om şi lăţimea de 5 cm.

·� �P.: IJ'�W :': i ..

98
99
100
101
102
103

104

105
106
107
108

Mioara Turcu, Cultura LaU!ne geto-dacl din Cîmpia Munteniei. Teză de d�:>e
torat, in manuscris, p. 118, pl. LIX, protome de şerpi la brăţări.
Viorel Căpitanu şi V. U�i, op. cit. p. 128, fig. 34/3.
R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti, in Materiale, 1, 1949, p. 331.
VJorel Căpitanu, in Muzeul Naţ.ional, p. 212, fig. 1.1/5, 10 şi fig. 13/1, 7, 8, 1:5.,.

16, 18-19.
Viorel Căpitanu, op. cit., p. 327.
D. Protase, In Dacia, Xlll , N. S. fig. 12/U.
I. Pop, in SCIV, 1, 17, 1966, p. 175-180.
Gh. Blchlr, Cultura CUplei, p. UD.
·Ibidem, p. 119.
Catalogul Expoziţiei Civilizaţia daco-geţllor In perioada clasicA, 1978, p. 46, nr. 38'7.
Ibidem, p. 46, nr. 368.
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- Toartă cu protomă de mţă, din l•UJt ars cu Lungimea dJe 1 5,5 cm 109.
- Vas tubular, cu protomă zoomorfă, din lut ars, cu lungimea de 24,5
cm uo, folosit perutru miere de albine.
i
- Un tipar în formă de disc, reprezel1Jtînd o căprioară (?) Are diame
tru! maxim de 1 3,5 cm.
- Un oercel din argint ou protomă de şarpe.
- Vase de cult, de formă rectangulară din pastă fină cenuşie dar şi
cărămizie, unul cu .protomă de berbec, din pastă fină de culoare gălbuie
cărămizie, pictat la exterior.
- O cupă din ceramică smălţuită de import, . cu reprezentări
antropomorfe .şi roomorfe. Dimensiuni : 1 = 7,6 cm ; d. g. = ciroa 9 cm,
d. f. = 7,2 an.
- Protome de berbeci 11 1 la suporţi de vatră cu dimensiunile cuprinse
intre 20-25 om lungime şi 10 cm înălţime. Unii sint decoraţi ca şi eera
mica lucrată ou mina cu brîie simple alveolare.
- Un număr de 12 figurine antropomorfe, din lut ars cu dimensiunile
cuprinse între 3,8-9,6 cm lungime.
- Circa 20 de văscioare în miniatură, imitaţii după vasele mari po
roase sau cennşii, din pa5ltă fină de calitate superioară, lustruite sau din
pastă poroasă, decorate in maniera ce1or eu brîie alveo1are, butboni, pas·tile.
DESCOPERIRI MONETARE
Incepind cu a doua jumătate a secolului IV te.n. şi in rona de răsărit
a Daciei incep să pM11undă monede gr�ti şi maoed.onene aşa cum o de
monstrează descoperirile de la Poiana 112; Găioeana ua, Căbeşti m., Dealul
Morii 115, Ţifeşti 116, etc.
Paralel cu monedele histriene işi fac apariţia şi monedele macedo
nene emise de Filip al II-lea şi Alexandru cel Mare 117 .
La sfîrşi1nll secolului IV i.e.n. şi inceputul sec. III. numărn.ll monedelor
macedonene scade, iar drahmele histriene illJOetează să mai păitrundă in
mediu dacic us. Această situaţie a dus la baterea monedei proprii de către
geto-daci, imitind pe cele macedonene.
109 Ibidem, p. 47, nr. 376.
1-10 Ibidem, p. 47, nr. 375.
111 Se intilnesc tn toate aşezările geto-dacice.
1 12 catalogul Expoziţiei "Civilizaţia daco-geţilor in perioada clasici", 1976, p. 46,
nr. 362-366, pl. 7/363, 365.
113 M. Florescu şi Viorel Clpitanu, tn AM. VI, 1969, p. 262.
114 B. Mitrea, Descoperiri recentle şi mai vechi de monede antice şi bizantine,
In SCIV, 4, 15, 1964, p. 659 ; idem, Descoperiri monetare ş.l legAturile de schimb
ale Histri� cu populaţiile locale tn se. V-IV !.e.111 ., In Studii Clasice, VU, 1985,
p. 147, 149 ş.l 185.
115 Viorel CA.pitanu, Descoperiri de monede antice ş.l bizantine, In Carpica, IV,
1 971, p. 289, pl. I/18.
116 Ioan Mitrea, Un nou tezaur de tetradrahme thasiene ti podoabe dadce d&
argint descoperite in Moldova, tn SCIV, 1, 1950, p. 98.
117 C. �ed4, op. cit., p. 25.
118 1. Nestor şi colaboratori, Zimnicea, tn SCIV, I, 1850, p. 98.
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MoDedele geto-daoe au apA.rut Intr-o diversi�� �are de tiP\U'i t l!l_
ln .qezarea geto-dacă de la Răcitău au fost 8escoperlte monede de
tip Virteju Bu�ti, cu efigia de pe avers redusă la o oombinaţie de linii
dllepte, unghiuri, ovale şi globule, iar pe revers călăreţul este inlocuit ou
globule. Calul are oorpul secţionat, iar picioarele sint redate prin linii
frln·te cu globule la încheieturi şi la oapete 120.
-

Incetarea emisiuni!Dr locale, imi tate după monedele greoo-mooedonene.
precum şi transformările eoonomico-politice petrecute în Dacia au coincis
cu pătrunderea la n ordul Dunării a denarilor romani republicani incepind
cu sec. II î.e.n . 12 1 •
In spaţiul geto-dacic pe lîngă denarii republicani romani au circulat
şi copii după aceş.ti denari, monede bătute in ateliere speciale dacice, aşa
cum o demonstrează ştanţel.e descoperite în 17 aşezări din această peri
oadă din Moldova şi TransilVWlia 122.
Pînă in prezent au fost descoperite la Răcătău un număr de 3 tezaure
de denari romani republicani .
Primul tezaur monetar este format din 71 de· monede, denari republi
cani intre oare trei imitaţii, o emisiune a regelui numidian Juba I şi cea
mai recentă monedă din anii 8-6 i.e.n. Tezaurul se datează îrutre anii 1 55
î.e.n.
8-6 î.e.n. (Augustus) 123.
-

Al doilea tezaur este format din 202 denari republicani şi imperiali.
între care un exemplar ou numele regelui numidian Juba I. Tezaurul se
datează intre anii 172 î.e.n.
1 4-15 e.n. (Tiberius) 12'>.
-

Al treilea tezaur este alcătuit din 55 de denari republicani emişi intre

In afară de tezaurele monetare prezentate mai sus au mai fost desco
perite un număr de 30 de denari republicani şi imperiali ou ooazia săpătu
rilor in locuinţe şi gropi. Aceste monede se datează intre anii 1 10 i.e.n şi
60 e.n. 126.

137-39 î.e.n. 125.

Denarii romani imperiali reprezintă emisiuni aparţinînd împăraţilor :
Augustus, Tiberius, Claudius şi Nero. Alături de denarii republicani ro
mani originali, în aşezarea de la Răcătău au fost descoperirt:e şi monede
(imitaţii) bătute în atelierele locale
.

Descoperirile monetare romane din aşezarea geto-da.cică de la Răcă
tău ridică problema căiLor de pătrundere a acestor monede, care urmau
in general drumurile comerciale Dunărea, Siret, Trotuş, Bistriţa etc.
119
120
121
122
1 28
124
125
126

Ibidem, p. 52.
Viorel Căpitanu şi Vasile Ursache, Noi descoperiri· de monede antice In judetul
BacAu, iri Carpica, VII, 1975, p. 45-58.
B. Mitrea, Un tezaur de monede dacice descoperit la Bucureşti, In Studii şi
Referate, I, 1954, p. 290-302.
V. Căpitanu şi V. Ursachi, In Carpica, IV, 1971, p. 167-171.
Ibidem, p. 172-182.
Vlorel Căpitanu şi Vasile Ursache, Nof descoperiri de monede antice In judetul
BacAu. in Csrpica, VII, 1975, p. 45-58.
Viorel Căpitanu şi Vasile Ursachf, In Ct�rpf.cc, VII, 1975, p. 49-50.
Maria Chitescu, Citeva tezaure monetare romane republicane din Moldova, iri
Carpica, IV, 1971, p. 159-166.
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Prezenţa deparil or republicani romani in aşezarea de \a Răcătău
se datorează inte�lor schimburi comerciale dillltre populaţia geto-daoă şi
imperiul roman 127. ·

CONCLUZII

Ce:rcetările arheologice inrt:.repri.nse in aşezarea geto-dacioă de la Ră
oătău, ne-au permis să oons·tatăm că locuirea cea mai inJtensă aparţine epo
cii geto-dacice, sfîrşitul sec. IV i.e.n
i nce putul sec. II e n. Stratul de cul
tură geto-dacic are o grosime de circa 2,80 m. şi cuprinde un llA.llllăr de
.-

.

cinci niveluri de lo...
.-.uire.
.
Tipul de locuinţe predominant este cel de su prafaţă, dar lllll lipsesc nici
bordeiele. Locuinţele de suprafaţă au putut fi identifioarte după wtre şi
podele de lut. Vetrele de foc au o formă în general ovală, dar nu lipsesc
nici cele de formă perfect rotundă, de cult.

Din Sltratul de cu1tură geto-dacic a rezruLtat un bogat malterial arheo
logic formart din uneLte. ceramică, obiecte de podoabă şi de cuLt, ftbule, mo
nede etc ., care ajută La datarea aşezării.

Ceramica reprezintă din punot de vedere cantit;a,tiv, partea cea mai nu
meroasă din materialul descoperit şi aparţine celor trei categorii cunoscu
te ceramica lucrată ou mîna, cer>amica lucrată la roată �i ceramioa de im
port. Se remarcă oeramica dacică pictată, care cuno a ş te o mare răspîndire
in seco l e le I î.e.n.-I e.n.

Bogăţia materiaLuLui ce ramic precum şi diversitatea Lui presupune exis
tenţa la Răcătău a unor meşteri locali f·o arte iscusiţi şi buni cunoscători ai
tehnicii olăritului.
In afară d e ceramică s-a desoo perit un număr insemnat de obiecte din
fier şi bronz, intre care remarcăm : brăroare de plug, oosoare, seceri to
poare, dălţi, pinteni, psalii, virfuri de săgeţi, virfuri de suliţă, virfuri de
lance, piroane, cuie, scoabe etc.

Prezenţa brăzdarelor în număr destul de mare, 10 exemplare numai la
Răcătău demonstrează rolul jucat de oaceastă u nealtă, produs propriu al
culturii materiale traco-getice prezent in majoritatea ru)ezărilor de pe te
ritoriul patriei noastre incepind cu sec II i.e.n . şi continwnd şi in perioada
de după oouparea Daciei de către romani.
.

In aşezarea de la Răcătău s-a descoperi.t şi o mare canti.tate de cera
mică de import in special din sec. II-I i.e.n., care constă din vase de dife
rite forme şi mărimi, ou sau fără ornatnente, in ·tehnică superioară : am
fore, bo1uri, străchini, castroane , platouri, căni, vase de rtip oantharos etr.

Din studiul materialelor de import prezente în aşezarea geto-dacică de
la Răcătău se pare că cea mai mare parte a cer.amicii era furnizată de ate
lierele din oraşele greceşti din zona nord-pontică 128.
127

128

Ibidem, op. cit., p. 166.
R. u-;�;: : .;; : :;:;crnenna Vulpe, in Dacia, 3-4, 1927-1932 ; R. Vul�. tn Rev Arcil,
23, 2, 1931 ; idem, in SCIV, 1, 1951 ; idem în Dacia, N. S., 1, 1957 ; A. Vulpe, In
.

Studii Clasice, 6, 1964.
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Făcînd o analiză a materialelor d�perite pînă in. pre�nrt; in cetăţuia
dacică de la RăcMălu se poate ajunge la oon.cluzia că in această aşezare, in
cepind cu sec. II i .e . n. .şi in .toată .perioada care s...;a scurs pînă la oouparea
Daciei de către romani, se intil.n.eşte o gamă vari.laită de prodJuse greceşti
sau romane, dar .şi imitaţii după aJOe\Ste forme.
Populaţia geto-docică a preluat şi adoptat in mod c reati:y realizările
meşteşugăreşti şi arti2lallale venită din lumea grooo-romană, dar a realizat
şi forme noi, aşa după cum o dovedesc no ile tipuri de vase, prezente in
număr destul de mare ân toate aşezările geto-da.cice.

Imitaţiile sinrt; uneori atit de re�ite, incit ou greu pot fi deosebi•te
de cele originale .
Dat fiind canti<tatea mar e a produselor de import in aşezarea de la

Răcăltău, o defineşte drept staţiune comercială, unde-�"?i desfAceau mărfurile
negustorii greci .şi romani şi de pe piaţa cărora ele lruau apoi drumul spre
oelela1te aşezări dCIIClO-t-ge ioe din aria învecinată. Mai mult, in cazul aşezării

fortificate de la Răcătău se pare că avem de-a faoe ou un cen·tru comercial
foarte activ, pe pia'\Ja căruia se desfăoeau cu precădere produse ale ce
ramicii.

Această aşezare îşi datorează in bună parte dezvoLtarea, poziţiei geo
grafice, pe malrul principalei artere de ciroul aţie - Siretul - reprezentind
o excelentă oale între daoo-gleţi din zona de :răsărirt; a Daciei şi negustorii
greco-romani din zona nord-ponti.că.

Schimburile comerciale interne, pe Ungă răspîndirea produselor gre
ro-romane in spaţinll geto-dacic, au contribui.t in aoe1aş timp in: mod sub
stanţial, la realizarea unităţii culturii materiale a daoo-geţilor, aşa cum apa
re ea in perioad a de inflorire a statului dac (sec. I î.e.n. - sec. I e.n.).

Raporturile permaneilite ail.e geto-dacilor ru lumea dinafară (ceramică,
podoabe, tezaurţ monetare) Illll vor afecta runitatea. ou11rurală geto-dacă, ci
din contra, o serie de elemente de cuLtură gebo-dacă. vor continua să su
pcavieţruiască. mult timp după cucerirea Dacdei de către romani, atit i n ca
drul provinciei cît şi in afara .acestui. teritori.u. Ele vor contribui la sinteza
ou1tural.ă da.co--romană, servind ca argument de �ălduit al oontintUităţii
geto-dacilor pină la "Jtopirea" lor in populaţia romanică de mai tirziu.

Aşa dar, .săpăturile arheologice de la Răoătă.u atit prin InaJterioaJ.ele des
coperite cit .şi prin observaţiile stratigrafice constituie o contribuţie deose
biltă la cunoaşterea uneia din impol'ltantele "davae" de pe SieN, oare in
antichitate a evut 1\lil rol importanrt; in viaţa ·politioo-socială a getx>-dacilor.

Aşezarea de 1a Răcă:tău 1811:1i.t ca poziţie cit şi ca intensirba.te de locuire
poate fi pusă alături, de principalele aşezări dacice de la Poiana 1211, Bar
başi 130, Brad 131, Bîtca Doamnei 132 şi Tise.ş.ti - Tg. Ocna f.33.
129
130
131
132
133

Al. Vulpe, in Studii clasice, 1964, p. 238.

N. Gostar,. CetAţi dacice din Moldova, 1969, p. 29-35.
V. Ci,pitanu şi V. UI'Sachi, In Thraco-Dacica, 1976, p. 271-286.
N. Gostar, op. cit., p. 9-22.
Ibidem, p. 26-29.
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L'ETABLISSEMENT FORTIFit DACIQUE DE RACATAU (DtP. DE BACAU)

Resume
L'�tablissement fortifi� dacique de Răcătău est situ� sur la terrasse de gauche
du Siret (l'antique Hierasos) et a �te identifi� par nous a la Tamasidava de la
Goographie de Ptol�m�e.
La partie principale de l'�tablissment, l'acropole, est d�fendue naturellement
par le versant abrupt de la terrasse, tandis que son cOte accessible est barre par un
grand foss� de d�fense, qui separe l'acropole de l'etablissement civil. Le dte a e�
decouvert en 1968 et couvre une superficie d'environ 7 500 m2•
Du point de vue stratigraphique et surtout typologique, lest constatations faites
jusqu'a ce jour indiquent une continuite d' habitation allant de la fin du IV• siecle
av. n .e. au debut du II• siecle de n.e. quend l'etablissement a ete abandonne, en
llaison sans doute avec l'occupation de la Dacie par les Romains.
La couche de culture a de 1,80 a 2 m d'�paisseur. ce qui fait presumer que
l'�tablissement a connu une habitation intense pendant ses presque quatre sibcles
d'existence. Les vestiges les plus anciens datent de l'âge moyen du bronze et appar
tiennent a la culture de Monteoru. Plusieurs niveaux d'habitation du La Tene
dacique les recouvrent.
Les fouilles arch�ologiques pratiqu�es jusqu'a present ont mis au jour un grand
nombre d'objets m�talliques, en verre, en pierre et en os, des ensembles d'habita
tion, des monnaies romaines et daciques dont les emissions s'�chelonnent entre 175
av. n.e. et le regne de N�ron ainsi surtout qu'une tres abondante c�ramique, qui
permet de deceler certains aspects de la la vie de la population clacique locale.
L'�tabllssement a connu son �panouissement maximu au cours du I•r siecle av.
n.e. et du I•r siecle de n.e., p�rlode qui correspond aux regnes de Burebista et de
Dec�bal.
Une place a part dans la c�ramique revient aux importations grecques et romai
nes, ainsi qu'aux lmitations de coupes dellennes, de crateres et de kantharos. L'ln
fluence classique s'est exerc� dans le mande dacique par l'intermediaire des colo
nies grecques de la cOte occidentale du Pont-Euxin-Histria, Tomis, Callatls - et
indlrectement, par-· les mat""Chands du monde thr�erldional.
L'abondance des mat�riaux d'importation nous porte a croire que l'�tabllssement
de RAcAtău �tait un centre d'echanges entre les produits locaux et ceux du rnonde
mecliterraneen, rOle qui s'expllque par sa positlon geographique sur la rlve du Siret,
la principale voie de circulation dans l'antiquite, notamment entre le II• siecle av.
n.e. et le I•r siecle de n.e., pour la. zone orientale de la Dacie.
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Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
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Fig.
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Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1 . La esqulsse topographie de citadelle dacique de Răcătău.
2. Plan general des feuilles (1968-1976).
3. Profil de la paroi meridionale de la section II.
4. 1 . Vue g�n�rale ; 2. Compotiers in situ.
5. C�ramique daclque travaill�s a la maln.
6. Ceramique dacique travalll�s a la main.
7. C�ramique daclque travalll�s a la main.
8. C�ramique daclque travaill�s a la main.
9. C�ramique dacique travallles a la main.
10. C�ramique daclque travalll�s a la main.
1 1 . C�ramique dacique travailles a la main.
12. C�ramique dacique trav1ll�s a la main.
13. C�ramique dacique travailles a la main.
14. De pots dacique travalll�s a la main en pAte poreuse.
15. De pots daciques travallles a la main en pâte poreuse.
Fig. 16. De pots daclque travailles a la main en pâte poreuse.
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Fig. 17. De pots dacique travailles a la main en pâte poreuse.

Fig. 18. De pots dacique travailles a la main en pâte poreuse.
Fig. 19. De pots dacique travailles a la main en pâte poreuse.
Fig. 20. De pots daciques travailles a la main en pâte poreuse.
22. De pots daciques travailles a la main en pâte poreuse.
23. Des tasses daciques travailles a la main.
24. Lumignons daciques.
25. Ceramique dacique travaillee au tour.
26. Ceramique dacique travaillee au tour.
27. Pots en argile dacique (imitations apres des fonnes greques).
28. Pots en argile dacique (imitations apres des formes greque;;) .
29. Ceramique dacique peinte.
30. Ceramique dacique : 1-2 compotiers ; 3-5 e'gouttoirs.
31. Ceramique dacique travaillee a la roue.
32. Ceramique dacique travaillee a la roue.
33. Ceramique daiCique travaillee a la roue (1-7, 9). 8 pot en argile de type
sarmatique.
Fig. 34. Ceramique dacique.
Fig. 35. Ceramique de l'importation.
Fig. 36. Importation romaine.
Fig. 37. Ceramique hellenbtique.
Fig. 38. Importation romaine.
Fig. 39. Obj ets en metal dacique.
Fig. 40. Outils en fer daciques.
Fig. 41. Fibules daciques (1, 4-7) type thrace du IV-• - Ili-e siecle a.n.e.
Fig. 42. Fibules Latene.
Fig. 43. Objets de parure dacique en argent en bronz.
Fig. 44. Objets de parure.
Fig. 45. Obj ets daciques : 1-5 creusets ; 6-7 eperons.
Fig. 46. Vase de type cantharos avec figuration anthropomorphe et zoomorfe (dessin) .
Fig. 47. Vase de type cantharos avec figuration anthropomorphe et zoomorfe (photo).
Fig. 48. Une petite plaque qui seulele representer une divinite locale, un .Silene" .
Fig. 49. Figurines anthropomorphes et zoomorphes.
Fig. 50. Protomes zoomorphes.
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Planul seneral
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Răcătău-Cetăţule.
1. Vedere
generală ; 2. Fructlere in situ.
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Fig. 5.
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Răeătău-Cetăţuie.
Ceramică daclcă
lucrată cu mina, sec. IV-III r.e.n
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-

Rlcătâu-Cetăţuie. Ceramică lucrată cu mîna : 1-2 sec. IV-III te.n
3-7 sec. II / !.e.n.
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Răd.tlu-Cetăţuie.
CeramicA daclcl
lucrată cu mlna sec. IV-II l.e.n.
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Fig. 8.
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Răcătău-cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina, sec. IV-II f.e.n.
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-

Răcătiiu-Cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina,
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

sec.

Il i.e.n.

.) '

1

Fig. 10.

-

2

RkAtău-Cetă�e.
Ceramld dacic!
lucrată cu mina, sec. II l.e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

2

1

Fig. 1 1 .

-

Râcătău-Cetăţuie. Ceramică dacică lucrată cu mina,

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

sec.

III-II te.n:..

4

7

:Yig. 12.

-

Răcitiu-Cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina,
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

sec. II i.e.n.

1
,.,
....

3
Fig. 13.

-

4

Riicătău-Cetăţuie.
Ceramică dacici
lucrată cu mtna, sec. II-I t.e.n_
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

1

4

:P.iJ. 16.

-

2

5

.Răd.tău�,Cetlţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina,
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

3

6

sec. I

i.e.n.

-

I e.n.

1

3

2

l:

�

Jl'll. 15.

-

Răcătău-Cetăţuie. Ceramică dacică lucrată

eu

mina, sec. 1 i.e.n. - 1 e.R.

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

2.

6
Ceramică dacică
lucrată cu mina, sec. 1 i.e.n. - 1 e.n.
Fig. 16. - Răcătău-Cetăţuie.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

1

Fig. 17.

-

2

Răcătău-Cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina,
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

3

sec. I

i.e.n.

-

1 e.n.

1

Fig. 18.

-

Răcătău-Cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina, sec. 1 i.e.n. - 1 e.JL
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

ţ{,.
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:J'ig, 19. - Răcătău-cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată cu mina,
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

sec. I i.e.n. - I e.n.

1

2

3

Fig. 20.

-

4

Răcătău-Cetăţuie.
Ceramică dadcă
cu semne zise ,,sarmatlce". see. 1 e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

2

1'

Fig. 21.

-

3

5

Ricltiu-Cetlţule.
Ceramicl daclc:A
lucrati cu mtna,
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

sec.

I l.e.n. - I e.n.

2

1

4
Fig. 22.

-

Răcătău-Cetăţuie.
Ceramidi dacică
lucrată cu mina, sec. I l.e.n. - I e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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3

4
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Fig. 23.

-

Răcătău-Cetăţuie.
Ceşti
dacice, sec 1 i.e.n. - 1 e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

2

5

Jtg.

7
24.

-

RAcAtiu-CetAţuie.
Sfeflnice, opaiţe/ şi
lu.stl'uitoare dacice, sec. 1 t.e.n. - 1 e.n
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

Fig. 25. - RAcltău-CetAţule. Ceramicl dacicA luemtA la roatA, 1-2 sec. 11-I I.e.n.. .
3-8 sec. I-ll
e..n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

1

!'ig, 26.

-

2

RAcătău-Cetăţuie.
Ceramică dacică
lucrată la roată, sec. 1 l.e.n. - 1 e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

2

3

4

Fig. 27. - RăcAtău-CetăţuJe.
Cupe dacice/ http://cmiabc.ro
(imitaţii), sec. I i.e.n. - I e.n.
http://www.cimec.ro

Fig. 28.

-

Răcătă.u-cetăţuie.
Cupe dacice
(imitaţii), sec. 1 J.e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

-

1 e.n.

4
Fig. 29.

-

Răcătău-cetăţuie. Ceramică dacică pictată : 1. Fructieră ; 2-4, cupe cu douA
torţl, sec. 1 te.n.
- 1 e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

Fig. 30.

-

Răcătău-Cetăţuie.
Fructleri ti strecurito
rl dacice, sec. I l.e.n. - I e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

1

2

'3
l''ig. 31.

-

Răcătău-Cetăţuie. Ceramică dacică : 1 -2, castroane,
3, vas cu tub, /sec.
I e.n.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

,

2

1

3
Fig. 32. - RăcătAu-Cetăţuie. Ceramică dacică lucrată la roată, 1-2 sec. 1 e.n. ;

3 sec. 1 l.e;n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

1

Fig. 33.

-

Răcătău-Cetăţu,\e. 1-7, 9 ceramică dacică lucrată la roată, sec. 1 e.n.,
8 vas-borcan de /tip
sarmatic.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro
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3

4

Fig. 34. - Rlicătău-cetăţuie. Ceramică dacicl, 1-2 vase mari de provizii,
3http://www.cimec.ro
vas-crater, 4 amforă /dacicl,
sec. I e.n.
http://cmiabc.ro

1

Fig. 35.

-

2

Rli.cităti-Cetăţuie.
Amfore : 1. Heracleia
Pontica, 2. Cos ; 3-5 pseudo Cos.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

l'iJ.

38.

-

RAcitău-Cetiţule. Amfore romane, sec. I e.n.

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

2

Fig. 37 ..:_ Rădtău-Cetăţule. Ceramică elenistică :
1http://www.cimec.ro
oenochoe ; 2-3 unguentlll
rit, 4 platou.
/ http://cmiabc.ro
.

1

2

.,J
Fig. 38.

-

Răcătău-C�tăţuie; c'erami că

1 · e.n.
fină romană, /sec.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

Fig. 39. - Răcătău-Cetăţuie. Obiecte din
metal dacice : 1-3, 6, 9, vîrfuri de săgeţi ;
4, 8, brăzdare
din fier ; 5, vîrf
de lance ; 7, pinten.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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9
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Fig. 40. - Răcătău-Cetăţuie. Obiecte din fier : 1, 6, 8, furculiţe ; 5, topor ; 2-4.
1 0, piroane ; 7, frigare
; 9, daltă.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

2

4

Fig. 41.

5
-

6

Răcătău-Cetăţuie. Fibule aparţ.inind

La

Ttme-ului dacic.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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Fig. 42.

-

r
11

·1 2

Răcătău-Cetăţuie.
Fibule/ aparţinind
La Tene-ului dacic.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

Q
. -· .
;

1

��
5

Fig. 43. - Răcătău-Cetăţuie. Obiecte de podoabă dacice, sec. 1 î.e.n. - 1 e.n .
1-5 cercei din argint şi bronz ; 6 pandantiv - secure din bronz ; 7 brăţară
din argint.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

Fig. 44. - Rădtă u-Cetăţuie. Obiecte de p·xloabil : L -3, 8, 1 1 , 1 3 . cet·cei ;
.5 torques ; 4, 6, brăţări ; 7, piatră de inel ; 9, virf de cu rea ; 10, pandantiv,
12, fibulă ; 1 4,/ http://cmiabc.ro
!ănţi,� or.
http://www.cimec.ro

1

3

2

5

6
s·

11

tt

12

13

ţuie. 1 -!l, creuzete ; 9-10,
pinteni ; 1 1 , tub de ace ; 1 2 - 1 3 , psal i L
Fig. 45. - Răcătău-Cetă.http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

.Fig.

48.

-

Bleătău-Cetăţuie. Vas de tip cantharos cu figuraţi� antropomorfă şi'
zoomorlă, sec. 1 i.e.n.
(Desen) .
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

Fig. 47.

-

Răcătău-Cetătuie. Vas de tip cantharos cu figuraţie antropomorfă şi
zoomorfă /(foto).
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro
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1

Fig. 48. - Răcătău-Cetăţuie. Reprezentare
antropomorfă (Divinitate locală - Silen),
sec. I e.n.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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2

6

5

7
J'il. 49.

-

Răcătău-Cetll.ţuie. 1-�. statuiete din lut ars ; 8, tipar din lut ars (cerb) ;
7, piatrl de if!el ţU /protomA
de leu.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

1

3

Fig. 50. - Răcătău-Cetăţuie. 1-2 Protome de
berbeci de la suporţil de vatră ; � vas tubular
pentru mie. � de albine ; 4 toartă de căţuie cu
protomă de/ raţă.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

TEZAURUL MONETAR ROMAN
DE LA MINASTIOARA - FITIONEŞTI (JUDEŢUL VRANCEA)
de VICTOR BOBI

Pătrunderea influenţei Romei, a negustorilor romani, a armatei in FE>
ninsula Balcanică începută pe la sfîrşitul sec. al III-lea i.e.n. şi cucerirea
succesivă a peninsulei in oursul veacurilor II şi I, transformă cursul de jos
al Dunării intr-o graniţă firească intre romani şi daco-geţi t , iar legăturile
economice ale triburilor dace cu lumea romană au fost inten5ificate.
Pe teritoriul judeţului Vrancea se cunosc pînă acum numeroase des
coperiri monebare romane, îngropate inainte de cucerirea romană, cum sint
cele de la Fi.tioneşti 2, Pandu a, �onţeşti "· Odobasca s, Focşani 6, Bordeşti 7,
Odobeşti a, Cind�ti 9, Ureoheşti 10 etc. (fig. 1).
O asemenea descoperire s-a făout in primăvara anului 1 970 in satul
Minăstioara, comuna Fitioneşti, cu ocazia săpării unei gropi de către locui
torul Apostol N. Tache in grădina sa situată la marginea de sud-vest a sa
tului Minăstioara şi la cea. 800 m. spre nord-vest de �ea geto-dacică
din punctul Cetăţuia 11 (fig. 2).
Tezaurul compus din 74 de monede, se păstra intr-o cutie metalică aco
perită apoi cu o piatră de formă ovală, la adincimea de 0,80 m. de la su
prafaţa solului. Caseta in care se afla tezaurul a fost lucrată din fooie ineta
lică (fier) care datorită condiţiilor de zăcere s--a oxidat puternic, astfel incit
în momentul lovirii ea s-a transfonna•t într-o pulbere de rugină şi nu s--a
putut recupera nimic.
·

1

Tratatul de Istoria RomAniei - Ed. Academiei R.P.R., vol. I, pag. 285.
V. Pârvan - in AA, 1914, col. 432.
3 C. Moisil - in B.S.N.R., XII. 1916, pag. 42, n. 60.
4 Constantinescu Gh. şi Boss H. - Descoperiri monetare in raionul Focşani şi impreprejurimi - in SCN, Editura Academiei R.S.R., vol. I, 1957, p. 469-470.
5. Idem.
6 Ibidem.
7 Cpnstantinescu Gh. - in curş de publicare.
8 M. Chiţescu
Not4 cu descoperiM. monetare rcnh.ane republicane din Dacia E:z:
tracarpatic4 (ms.) .
9. Inedit
10 Idem.
11 Cu ocazia sApAturilor efectuate incepind din 1965 pe eeti\ţuia s-au descoperit
urmele unei aşezări geto-dac!Jce. Aşezarea nu a fost lUtrltatA numai la platoul Ce
tăţuiei, ci a cuprins şi terasele din jur. In corhparaţie cu staţiunea arheologicA de
la Cindeştl aparţlnind aceleiaşi perioada, a.,ezarea getci-daclCA de la MAnAstioara
a fost mai puţin bogată Şi mai puţin intensA.
2

-

,
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Cele 7·4, monede care au intrat in colecţiile Muzeului de istorie şi etno
grafie Foqani, după identificarea 12 şi clasificarea lor, rezu\tă că se înca
drează intr-o perioadă de peste un secol şi jumătate de 1a data emisiei celei
mai vechi monede (145 i.e.n.) pînă la anul 16 e.n .. anul celei m3i recente
emisii întîlnite in tezaur (fig. 3-8).
Cit priveşte gradul de uzură. ca urmare a circulaţiei lor, emisiunile mai
vechi prezintă uşoare urme de tocire, ceea ce înseamnă că au circuLat mai
multă vreme pînă să fie tezauriz·ate. In general la toate monedele se re
marcă o bună conservare.
Gr.eutatea monedelor este cuprinsă intre 3,30 şi 3.97 grame. Examina
rea fiecărei monede a permis scoaterea in evidenţă a unor incizii in formă
de cercuri, semicercuri, esuri, linii frînte etc., aplicate in majoritatea cazu
rilor pe avers, cu excepţia monedelor 1, 19, 2 1 . 44, 55, 58 care pre-zintă in
cizii pe revers, iar monedele 6, 1 6 , 23, 43. 47. 48. 49. 58. 63. 67, 69 prezintă
incizii pe avers şi revers (fig. 9-1 0).
Cit priveşte locul de emishme, se constată că majoritatea monedelor
provin din Roma (35 exemplare), Italia (18 exemplare) şi Galia (8 exem
plare) apoi Lugdunum (3 exemplare), Asia Mică (3 exemplare), � icilia (1)
şi Spania (1), Sudul Italiei (3 exemplare) şi NorduJ Italiei (2). după Sy
denham).
In ceea ce priveşte stabilirea datei cind a fost ascuns tezaurul. estt=
sbabiHt faptul că oea mai recentă monedă dintr-un tezaur fixează data tn
gropării acestuia. In cazul de faţă constatăm că ultima monedă din tezaur
este un denar emis în vremea lui Tiberius in anul 15-16 e.n. constituind
o dovadă că procesul de acumulare s....a intrerupt in anii următori.
Referitor la originea posesorului acestui tezaur, credem că el trebuie
să fi :f.e&t ·W&- loealnie-·aviMI- in- Wldere- fepWI.- a\.-lngroperea monedelor s-.1
făcut Ungă o aşezare dacică. Caurele care au priciruuit ascunderea acestui
tezaur pot fi multiple ; de pildă unele tulburări locale, certuri şi neinţele
�eri care ar fi pus in pericol comoara. Ingroparea, ooindde ou informaţiile
din unele izvoare Uterare şi ameologice, care atestă existenţa unor tulbu
rări in stinga Dunării din vremea lui Augustus. Repetatele incursiuni ale
dacilor asociaţi cu sarmaţii, oare jefuiesc in Balcani il determină pe impă
ratul Tibedu să creeze in anul l5 e.n. provincia Moesia. Totuşi singurul r.·
mediu, sint tot expediţiile de pedepsire şi mutările populaţiilor barbare in
masă in Moesia şi Tracia. � procedează şi Tilberi\15 Plautius Aelianus in
anii 57-67 i.e.n., care se războieşte ou neamurile din Mldul Moldovei 1�.
Oricare ar fi fost cauza, cert este că posesorul a căutat să-şi ştie in
deplină siguranţă "comoara" ingropind-o in pămînt H.
Descoperirea de la Minăstioara - Fitioneş.ti, sporeşte numărul desco
peririlor monetare romane din judeţul Vrancea, ilustrind totodată inten
sitatea vieţii economice şi legăturile cu lumea romană. In egală măsură el
·

12
13
14

Identificarea monedelor s-a făcut la Institutul de Arheologie al Academiei R.S.R..
pentru care mulţumim şi pe această cale lui M. Chiţescu pentru sprijinul dat.
D. Tudor - Cucerirea şt stipinirea roman4 - în Oltenia roman4, ed. a 11-a, Edi
tura Ştiinţifică, Bucureşti, 1958, pag. 28.
Evenimentele petrecute in primele decade ale Secolului I, e.n. au determinat se
pare chiar părăsirea aşezării de pe cetăţuie. Materialul arheologic descoperit cu
prilejul săpll.turilor nu poate fi datat mai tirziu de secolul I, e.n.
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oglindeşte pe

plan numismatic unele evenimente din istoria politică şi eco
nomică a Daciei din acel timp; dînd posibilitatea unei mai bune cunoaşteri
a L toriei politice şi economice a strămoşilor noştri geto-daci.
OAT�UL MONEDEUOR
l.

L. SAUFEIUS.
Denar. + AR. G : 3,65 gr. D : 17,5 mm C : bună, Sydenham, Roma 384 anii
145-138, Grueber, Roma 834.
M. (PAPIRIUS) CARBO
Denar. t AR. G : 3,70 gr. D : 12,4 mm C : bună, Sydenham, Italia 423 anii
137-134, Grueber, Italia 472.
C. VALERIUS FLACCUS C.f.
Denar. -+ AR. G : 3,85 gr. D : 18 mm. C : bunA, Sydenham, Roma 440, anii
133-126, Gruebcr, Roma 879.
P. (AELIUS) PAETUS
Denar. 11!' AR. G : 3,55 gr. D : 19 mm C : bună, Sydenham, Italia 455, anii
133-126, Grueber, Roma 877.
C. SERVEILIUS
Denar. t AR. G : 3,75 gr. D : 17,5 mm. C : bună, Sydenham, Roma 483, a.nii
125-120, Grueber, Roma 1166.
M. PORCIUS LAECA
Denar. i AR. G : 3,75 gr. D : 17,3 mm. C : bună, Sydenham, Roma 513, anii
119-110, Grueber, Roma 1023.
Mn. AEMILIUS LEPIDUS
Denar. � AR. G : 3,55 gr. D : 19,2 mm C : bunA, Sydenham, Sudul Italiei 554,
anii 109, Grueber, Italia 590.
Q. CURTIUS M. (JUNIUS) SILANUS
Denar. - AR. G : 3,65 gr. D : 20,5 mm. C : bună, Sydenham, Nordul Italiei, Galia
Cisalpină 537, anii 108-107.
L. FLAMlNIUS CILO
Denar. i AR. G : 3,80 gr. D : 18,9 mm C : bună, Sydenham, Nordul Italiei sau
Galia. Cisalpină 540, anii 106-105, Grueber, Italia 570.
M. CIPIUS
Denar. ltt" AR G : 3,67 gr. D : 16,3 mm C : bună, Sydenham, Italia 546, anii
107, Grueber, Italia 522.
P. (LICINIUS) NERVA
Denar. "'- AR. G : 3,80 gr. D : 16,6 mm C : bună, Sydenham, Italia 548, anii
106, Grueber, Italia 526.
CN. (CORNELIUS) BLASIO
Denar. 11!' AR. G : 3,75 gr. D : 12,5 mm. C : bună, Sydenham, Sudul Italiei 561c,
anii 105, Grueber, Italia 631 .
M . HERENNIUS
Denar. 7' AR. G : 3,77 gr. D : 17 mm C : bună, Sydenham, Sudul Italiei 567a,
anii 101, Grueber, Roma 1258 şi urm.
L. POMPONIUS MOLO
Denar. It(" AR G : 3,70 gr. D : 18,3 mm C : bună, Sydenham, Italia 607, anii
93-91, Grueber, Italia 733.
D. JUNIUS SILANUS
Denar. � AR G : 3,77 gr. D : 18 mm C : bună, Sydenham, Roll\!1. 646, anii
90-89, Grueber, Roma 1772 şi urm.
D. JUNlUS SILANUS
Denar. .;r AR. G : 3.70 gr. D : 17,2 mm C : bună, Sydenham, Roma 646, anii
90-89, Grueber, Roma 1772 şi urm.
L. (CALPURNIUS) PISOL f. Frugi
Dertâr. i
AR. G : 3,80 gr. D : 17.5 mm. C : bună, SydenhaRl, Italia 650 tip.
gen. anii 90-89, Grueber, Roma 1859 tip. gen.
.
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18.

C. VIBIUS C.F. PANSA
Denar. _. AR G : 3,70 gr. D : 17,4 mm. C bună, Sydenham, Italia 683, anii
89-88, Grueber, Roma 2238.
C. VIBIUS C.F. PANSA
Denar. ':>\ AR. G : 3,65 gr. D : 17,9 mm C : bună, Sydenham, Italia 683, anii
89-88, Grueber, Roma 2238-40, batere dublă av-rv.
C. VIBIUS C.F. PANSA
Denar. ':>1 AR. G 3,05 gr. D : 17,00 mm. C : bună, Sydenham, Italia 684, anii
89-88, Grueber, Roma 2244-79.
Q. TITIUS
Denar. f'... AR. G : 3,75 gr. D : 17,3 mm. C : bună, Sydenham, Roma 69 1 , anii 88,
Grueber, Roma 2220.
Acelaşi
Denar. f'...
AR G : 3,75 gr. D : 17,3 mm. C : bună, Sydenham, Roma 691 , a ni i 88,
Grueber, Roma 2220.
Acela.,l
Denar. ':>1 AR. G : 3,70 gr. D : 16,4 mm. C : bună, Roma 692, anii 88, Side:1ham.
Grueber, Roma 2225.
L. TITURIUS L.F. SABINUS
Denar. It"'
AR. G : 3,77 gr. D : 17,3 mm. C : bun�'\. Syden ham, Roma 690. anii 8:1,
Grueber, Roma 2325.
Acelaşi
Denar. ':>\ AR. G : 3,72 gr. D : 17,4 mm. C bună, Sydenham, Roma 700, anii
88, Grueber, Roma 2330-43.
FARA NUME DE MAGISTRAT
Denar. ':>\ AR. G : 3,72 gr. D : 18,2 mm C bună, Sydenham. Roma 723. anii
85-84, Grueber, Roma 2622.
C. MAMILIUS LIMETANUS
Dena,r. � �. G : 3,'l5 gJ;', :O : 20 mm C : bună, Sydenham, Italia 741, anii 82-81,
Grueber, Roma �716 şi urm.
Q. ANTONIUS BALBUS
Denar. � �. G : a.1o gr. :O : 1 8,2 mm. C : bună, Sydenham, Italia 742, anii 81 ,
Grueber, Roma: 2730 şi urm.
C. NAEVIUS BALBUS
Denar. ";r
AR. G : 3 7Q il". D : 18,2 nun . C : bună, Sydenham, lt!tlia 769 anii
78-77, Grueber, Roma 2�11 şi urm.
Acelaşi
D�ar. ':>1 Al\. G : 3,EIO gr. D : 17,7 mm C bună, Sydenham, Italia 769, anii
78-77, Grueber, Roma 2926 şi urm.
L. PAPIUS
Denar. f'... AR G : 3,7-Q gr. D : 18,3 mm. C : bună, Sydenham, It::t lia 773, an i!
71-77; Grueber, Roma 2977.
Acelaşi
D,enar. ':>\ AR G : �.�2 &f. D : 18,3 mm C : bună, Sydenham, Italia 773, anii
78-77, Grueber, Roma 2977.
C. EGNATIUS MAXSUMUS
Denar. f'... AR G : a,77 tlf· D : 19,00 mm C : bună, Sydenham, Italia 786,
anii 73, Grueber, Roma 3274.
L. AXSIUS L. f. NASO
Denar. It"' Ar.. G : 3,75 gr. p : �8 mm C : bună, Sydenham, Italia, 795, ani i 71,
Grueber, Roma 3354 şi urm.
Q. POMPONIUS MUSA
��. ':>\ AR. G : 3,!JO if. D : �7,5 m�. C : bună, Sydenham, Roma 81 1, anii
68-66, Grueber, Roma 3606.
FAUSTUS (CORNELIUS) SULLA
J;)enar. � Al\. G : 3,'n :;::-. D : 13,5 mm. C : bună, Sydenham, Roma 879, anii
C3-62, Grueber, Roma 3824.
(Q. CAEPIO) BRUTUS
D�ar. +- G : 3,CI'l gr. D : 19,000 mm. C : bună, Sydenham, RoiJU\ 906, anii 60,
·
Grueber, Roma 3861.
·
.
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Acelaşi
Denar. It" AR. G : 3,75 gr. D 18,8 mm. C : bună, Sidenham, Roma 906, anii 60,
Grueber, Roma 3861.
M. (AEMILIUS) SCAURUS, P. (PLAUTIUS) HYPSAEUS
Denar. �
AR. G : 3,70 gr. D : 17,7 mm. C : bună, Sydenham, Italia 912, anii 58�
Grueber, Roma 3876 şi urm.
Q. CASSIUS
Denar. !".. Ar. G : 3,77 gr. D : 20 mm C : bună, Sydenham, Roma 918, anii 57,
Grueber, Roma 3873.
(L. MARCIUS) PHILIPPUS
Denar. � AR. G : 3,80 gr, D : 16,00 mrn. C : bună, Sydenham, Roma 91� anii 56�
Grueber, Roma 3890.
PAULLUS (AEMILIUS) LEPIDUS
Denar. � AR. G : 3,85 gr. D : 17 mm. C : bună, Sydenham, Roma 926, anii 55�
Grueber, Roma 3373.
CN. PLANCIUS
Denar. � AR. G : 3,70 gr. D 17,7 mm C : bună, Sydenham, Roma anii 54,
Grueber, Roma 3920.
Q. SICINIUS, C. COPONIUS
Denar. �
AR. G 3,79 gr. D : 18,4 mm. C : bună, Sydenham, Roma 939, anii
49-48.
C. JULIUS CAESAR
Denar. �
AR. G : 3,70 gr. D 17,3 mm. C : bunii, Sydcnham, Galia 1006, anii
54-51, Grueber, Galia 27.
Acelaşi
Denar. � AR. G : 3,75 gr. D : 18 mm. C : bună, Sydcnham, Galla 1006, anii
54-51, Grueber, Gallia 27.
C. JULIUS CAESAR
Denar. � AR. G : 3,70 gr. D : 18,3 mm. C : bună, Sydenham, Gallia 1013, anii 48.
Acela.ş.i
Denar. It" AR. G : 3,75 gr. D : 17,2 mm C : bună, Sydenbam, Gallia 1013, anii 48.
Acelalji
Df-nar. � AR. G : 3,75 gr. D : 17,2 mm C : bunA, Sydenham, Gallia 101�, anii 48.
Acelaşi
Denar. It AR. G : 3,70 gr. D : 17,5 mm. C : bună, Sydenham, Gallia 1013! anii 48.
Acelaşi
Denar. It
AR. G : 3,60 gr. D : 16,4 mrn. c : bună, Sydenham, Gallia 1013, anii
48, Grueber, II. p. 469, 31.
Acela.,i
Denar. � AR. G : 3,79 gr. D : 17,6 mm. C : bună, Sydenham, Gallia 1014, anii 47,
Grueber, Il, p. 369, 89.
L. HOSTILIUS SASERNA
Denar. � �. G : 3,69 gr. D : 18,8 mm. C : bună, Sydcnham, Roma 953, anii 48,
Grueber, Roma 3996.
Acelaşi
Denar. .;t AR. G : 3,80 gr. D : 17,6 mm. C : bună, (incusă avers) Sydenham, Roma·
953, anii 48, Grueber, Roma 3996.
:M. POBLICIUS, CN. (POMPEIUS) MAGNUS
Denar. �
AR. G : 3,60 gr. D : 19 mm C : bună, Sydenham, Spania 1035, anii
46-45, Grueber, Spania 72.
T. CARISIUS
Denar. t
AR. G : 3,80 g,r. D : 16,7 mm C : bună, Sydenham, Roma 983, anii 45,
Grueber, Roma 4060.
Acelqi
Denar. ,;. �. q : 3,42 gr. D : 18 mm. C : bună, Sydenham, Roma 988, anii 45.,
Grueber, Roma 4073.
Acelati
Dena.r. "'
AR. G : 3,65 gr. D : 18 mm. c : t:.;r.ă, Sydenharn, Roma 9Blt, anil �..
Grue�:::.-, Roma 4073.
.
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L. VALERIUS ACISCULUS
Denar. 1"- AR. G : 3,30 gr. D : 18,3 mm C : bună, Sydenham, Roma 1002, anii 45,
Grueber, Roma 4110.
;60, C. CONSIDIUS PAETUS
Denar. i
AR. G : 3,50 gr. D : 20 mm C : bună, Sydenham, Roma 992, anii 45,
Grueber, Roma 4087.
61. P. SEPULLIUS MACER
Denar. ':-.1 AR. G : 3,70 gr. D 20 mm. C : bună, Sydenham, Roma 1072, anii 44,
Grueber. R'lma 4168.
62. CSF.XTUS POMPElUS) M A.GNUS PlUS
Denar. � AR. G : 3,72 gr. D : 19,2 mm. C : bună, Sydenham, Sicilia 1344, anii
42-�11, Grueber, Sici!ia 70.
63. P. CLODIUS
Denar. "'AR. G : 3,65 gr. D : 18,00 mm. C : bună, Sydenham, Roma 1117, anii 41,
Grueber, Roma 4290.
· 64. M. ANTONIUS, M. BARBATIUS (PHILIPPUS) OCTAVIAN
Denar. "'AR. G : 3,70 gr. D : 18,2 mm. C : bună, Sydenham, Asia Mică-Efes
1181, anii 41, Grueber Est 100.
65. C. CLODIUS C.f. VESTALIS
Denar. 7'
AR. G : 3,70 gr, D 18,7 mm. C : bună, Sydenham, Roma 1135, anii 39,
Grueber, Roma 4195.
• 66. M. ANTONIUS
Denar. Il(' AR. G : 3,70 gr. D 18,8 mm. C : bună, Sydenham, Asia Mică 1209,
anii 34, Grueber, Asia 177, 178.
• 67. Acelaşi
Denar. 7' AR. G : 3,72 gr, D : 19 mm C : bună, Sydenham, Asia Mică 1210,
anii 32-31, Grueber, Asia 1 79.
68. AUGUSTUS P. PETRONIUS TURPILIANUS
Denar. i
AR. G : 3,97 gr. D : 20 mm. C : bună, BMC. Roma 10, anii 18.
,69. AUGUSTUS - L. AQUILLIUS FLORUS.
Denar. 7' AR. D : 18 mm . G : 3,70 gr. C : bună, BMC. Roma 36, anii 18.
70. AUGUSTUS L. VINICIUS
Denar. )'1 AR. G : 3,70 gr. D : 17,3 mm. C : bună, BMC. Roma 82, anii 16.
71. AUGUSTUS - C. SULPICIUS PLAEORINUS
Denar. � AR. G : 3,77 gr. D : 18,3 mm. C : bună, BMC. Roma 115, anii 13.
72. AUGUSTUS
Denar. i AR. G : 3,77 gr. D : 17,7 mm C : bună, BMC. Lugdunum, 519, anii 2
î.e.n. - 11 e.n.
73. Acelaşi
Denar. i
AR. G : 3,70 gr. D : 18,5 mm C : bună, BMC. Lugdunum 519, anii 2
i.e.n. - 11 e.n.
' 74. TIBF.R!US
Denar. 7'
AR. G : 3,75 gr. D : 13,4 mm C : bună, BMC. Lugdunum 7, anii
15-16 e.n.

�59.

.

.

.

.

.

.

LE TRESOR DES MONNAIES ROMAINS, DE MANAsTIOARA - FITJONEŞTI
(DEPARTEMENT VRANCEA)

Resume
En 1 970, lorsqu 'on creusait un foss e dans le village de Mănăstioara-Fitioneşti (le
odepartement de Vrancea) apresque 800 metres nord-ouest de l'emplacement geto-dace
"Cetăţuia• on a redeconvert un tresor de monnaies romain, en contenant 74 qui
remonte a une perioade de plus d'un siecle et demi (145 a.n.e. - 16 n.e.).
- La decouverte de Mănăstioara-Fitioneşti, augmente le nombre des tresors de
.monnaies romains du departement de Vrancea, ce qui temo.igne de l'intensite de la
vie economique et des rapports avec le monde romain, offrant la possibillte d'une
.meilleure connaissance de l'histoire politique et economique du monde geto-dace.
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LEGENDE DES FIGURES
Figure Nr. 1. - La carte du departement de Vrancea et de ses localites ou l'on a
decouvert des tresors de monnaies rom!lins.
Figure Nr. 2. - Le plan l'extremite Sud du village de Mănăstioara et du point "Cetăţuia" et du lieu de la decouverte du tresor.
Figure Nr. 3. - Deniers romains retrouves dans le village de Mănăstioara-Fitioneşti.
Figure Nr. 4. - Deniers romains retrouves dans le village de Mănăstioara-Fitioneşti.
Figure Nr. 5. - Deniers romains retrouves dans le village de Mănăstioara-Fitioneşti.
Figure Nr. 6. - Deniers romain retrouves dans le village de Mănăstioara-Fitioneşti.
Figure Nr. 7. - Deniers romains retrouves dans le village de Mănăstioara-Fitinne.sti .
Figure Nr. 8. - Deniers romains retrouves dans le village de Mănăstioara-Fitionesti.
Figure Nr. 9. - Les contremarques identifiees des monnaies du tresor de Mănăs-

tioara-Fitioneşti.

Figure Nr. 10.

-

Les contremarques identifiees des monnaies du tresor de Mănăs

tioara-Fi tioneşti.

•

cu

F ig. 1 -H arta jud. Vrancea
localităţile i n care s-au descoperit tezaure monetare romane
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1 locul descoperirii tezaurului
2 Casa 1 ocuitOru lui Apostol N. Tac he
3 Aşezarea geto- dacică . Cetăţuia"

1

Fig. 2 - Planul extremită lii sudice
punctu l " Cet.ăţui� u l'i locul

satului Mănăstioara c u
descoperirii tezaurului
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TEZAURUL DE DENARI ROMANI DE LA RIPILE
(COM. GURA VAII, JUD. BACAU)
de . VIRGIL MIHAILESCU-BlRLIBA
Dintre descoperirile monetare , ceLe din .a.wzări reprezintă una din ca
tegoriile ode mai importante. Monedele găsi·te in ·aşezări f.olosesc atit pen
tru datare, cit şi in scopUl ideilltificării stadiului respectiv al circulaţiei mo
ne.tare. Din acest punct de vedere. tezaurul de la Rîpile 1 aruncă o lumină
nouă a51Upra niv·elului de dezvoltare economică, oa .şi a ciroula·ţiei monetare
i n regiunile est-carpatice, din secolele II-III e.n.
Tezaurul de la Ripile a apărut in anul 1 962, in timpul săpă.tiUrHor ar
heologice 2 din �er.t.area carpică de l·a l·ocul numit "Sili"jrbe", in S 4, la metrul
9 şi la adîncimea de 0,20 m3. Vasul in oare au fost ascunse monedele, prG
babil, cu prilejul lucrărilor agrioole a fost spart, o parte din monede gă
sindu-se imprejur. De asemenea, este posibil ca numărul pieselor din
depozit să fi fost mai ridicat "·
Vasul tezatUru1ui de la Ripile (Muzeul de istorie al municipiului Gh.
Gheorghiu-Dej, Nr. Inv. 892), es.te lucrat cu mina dintr-'O pastă poroasă,
bnun -cărămizie ; se constată o ardere secundară. La exterior se păstrează
urmele .unei ang-obe negricioase, lustruite. Este un recipient de mici dimen
siuni (i = 90 mm ; diam . .g. � 69 mm ; diam. max. = 88 mm ; diam. f.
59 mm), de forma !Unui "butoia� .. ou gura ruptă. !Illtre g:ît şi corp, pe umăr,
se reliefeazA o nerv:ură subţire. Fundul este drept şi uşor alveolat 1a mi jloc
(Pl. I/1 , 2). Pornind de la formă, decor, caracteristicile tehnice şi ale pastel,
altribuim acest vas - cernm.ioei carpioe, respectiv tipului A, b/1, potrivi-t
clasificării întocmite de către Gh . Bichi.r, avind �anaLogii mai apropiate cu
VaslUI găsit 1a Varniţă (Poiana - Dul�ti) 5. Faptul că vasul a fost distrus
parţial (guna), oa şi capacitatea sa·, indică nerecupeoorea integrală a tezau
ruLui oare, pi"obabil, a fost mult mai mare.
Structura tezaurului. Cele mai vechi monede găsite la Ripile stnot de
1a M. An.toniUJS (ta.beliUl nr. 1). Ele oonstituie DJUCleul depozitului, reprezen=

1

2
3
4
5

Tezaurul este menţionat ptnA acum de B. Mitrea (SCIV, 15, 1964, 4, p, 578,
nr. 66 ; Dacia, NS, VIII, 1964, p. 382, nr. 66), C. Buzdugan (SCN, IV, 1968, p. 445),
M. Chiţescu (SCIV, 19, 1968, 4, p. 663), V. Mih&ilesJCu-Birliba (MemAnttq, II, 1970,
p.329-330) şi J, Winkler (SCIV, 22, 1971, 1, p. 98).
Săpături efectuate de către C. Buzdugan şi C. Eminovici, cărora le mulţumim
pentru faptul că ne-au permis publicarea acestui depozit monetar.
Informaţii de la C. Buzdugan.
C. Buzdugan, in SCN, IV, 1968, p. 445.
Gh. Bichir, Cultura carptc4, Bucureşti, 1973, pl. XLVIII/1.
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tind 50% (8 ex.). Un denar de la Vitellius (6,250/o) faoe legătura cu ulti
mele emisiuni din tezaur, 5 piese de la Vespasianus, care, de asemenea,
semnifică o prezenţă însemnată (31,250/o). In sfîrşit, din tezaur mai fac parte
!Şi două monedc ,,barbare" (12,50%) una, o imitaţie de la M. Antonius i ar,
cea de-a doua, i mitînd �.;n denar imperial din E ec. I sau II e.n . (Pl. n:..I II).
Tezaurul de La Rîpile are analogii în structura depozitului de la Bo
zieni 6. Descoperirea de la Bozieni, de unde s-au recup2rat 1 4 monede din
25 existente iniţial, este formată din denari romani republicani �i imperiali.
Cele 3 piese republi:cane Eint fourrees, de la Ti. Claudius 1 (Sydenham, 770,
an 78 î.e.n.) şi M. Volteius 2 ( ydenham, 774, an 76 i.e.n.). Se ·adaugă 1 0
denari a i lui M . Antonius, emişi î n 32-31 Le.n. ; 6 monede dintre acestea
s!Îrut fourrees. Depozitul se încheie cu un den:1 r fourree de la Vespa-;i.artJUS.
Mai este menţionată o monedă complet ştearsă (probabil, tot un denar de
legiune) şi sint amintite două fragmente de denari republica.ni. Cele 1 4
exemplare identificate, datează din 78 î.e.n. - 6 9 / 7 0 e.n. Moned.ele emise
de M. Antonius reprezintă 7 1 ,420/o, const:tuind m::�jori.tatea exemplarelor
din tezaur. Putem observa că şi denarii tezqurului de la Bozieni se in
cheie cu. piese de la VespasiallJUS. Mai adăugăm că tezaurul a fost g ăsit in
tr-un s·trat de arsură al unei a.�ezări autohtone, unde s-a descoperit cera
mică dacică şi romană (fragmente de amfore). Vasul in care au foSit păstrate
monedele, este atribuit unei perioade de timp prea mari : se�. 1 i.e.n. sec . III e.n. 7. Prin existenţa in aceaS'tă aşezare a oeramidi lucrată la roată,
cen�ie şi mai ales roşie 8 credem că staţiunea eSite carpică, ohiar dacă edi
torii tezaurului , derutaţi de apariţia unor monede din sec. I e.n., n-au în
drăznit să o atribuie p�pulaţiei carpice 9•
Apariţia acestor două tezaure, cu o compoziţie asemănătoare, in aşe
zări carpice, nu o considerăm întîmplătoare şi vom mai reveni la a·ceasta.
Metalul. Toate monedele de la Ripile sint de argint. Totodată, emisiu
nile lui M. Antonius, Vitellius şi Vespasianus sint denari. Chiar şi oele
două piese "barbare" imită denari , wra incit le putem oonsidera că aparţin
acestui nominal.
Axul. Din cauza U2lllrii , la citeva monede nu am precimrt axul. Faoem
observaţia că denarul "barbar" de la M. Antonius are axul oomplet orizon
tal, fapt oarecum neobişnuit.
Ponderea. Cele 16 monede de la Ripile cîntăresc 47,51 g, avind o greu
tate medie de 2,969 g. Denarii de le,gi·uni au greutatea intre 2,60 g şi 3,28 g,
media fiind de 2,93 g, pe cind denarii imperiali au· greutatea intre 3,04 g
şi 3,29 g, cu o medie de 3,16 g. PieSele "l;>arbarizate" au o pondere cu mult
sub cea normală, de 2,38 g . şi 2, 73 g (tabelul nr. 2). Deci, greutatea medie
a celor 16 d en ari de la Ripile nu atinge 3 g, la fef ca şi la tezatirele de la
6 M. Chiţescu, V. Ursache, In SCIV, 17, 1966, 4, p. 703-707.
7 Ibidem, p. 704-705.
8 S-a constatat că ceramlca roşie lucrată la roată creşte cantitativ in
măsura evoluţiei culturii carplce (Cf., Gh. Blchlr, op. ctt., p. 70).
9 M. Chiţescu, V. Ursache, op. cit., p. 704.
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M . :Antonius ; 9. denar d e la Vi tellius ; 1 0-12. denari de la
Vesp.J.sian.
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1"1. I U . - Monede d i n tezaurul d e la Rîpile : 1-2. de nari de l a Vespasian ;
3, denar "barbarizat" de la M. Antonius ; 5, acelaşi denar, în desen (3 M) ;
4, 1ienar roman i mperi
a l "barbru·i 7A.It" (sec./ II
e.n.)6, acelaşi denar, în desen (8/1).
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Ghindăoani (2,33 g) 10 şi Bozieni (2,324 g) u . Socotim că greutatea medie
scăzută a monedelor de la Ripile, situaţie similară cu cea de la Ghindăooni
şi Bozieni, nu este întîmplătoare.
Identificarea monedelor. Am folosit pentru identificarea pieselor din
teZJaur un singur ca·talog, BMC 1:!, care să fie utiliz1bil şi pentru emisiunile
lui M. Antonius şi pentru cele imperiale. Insă, denarii "barbari" ne-au pus
in faţa unor probleme diferite. Dacă moneda nr. 15, prin imaginile de pe
avers şi revers, poate fi atribuită cu multe şanse de reuşită emisiunilor
legionare ale lui M. Antonius, denarul "barbar" de la nr. 16 p:>ate fi ori din
secolul I (Titus sau Domitian•us), ori din secolul al II-lea e.n. (M. Aurelius
sau L. Verus, caesari). Literele "legendelor" nu ne ajută ou nimic, deoareoe,
cel mult, d.oar citeva litere greceşti ar putea fi recunoscute.
Conservarea. Denarii de la Ripile sînt foarte tociţi, mai ales cei de la
M. Antonius. Monedele imperiale sint mai bine oonservate, deşi sint, de
asemenea, tocite. Interesant, ni se pare faptul că şi piesele "b1rbare" par
a fi tocite.
Amintim că şi cele 14 exemplare identificate la Bozieni, datate intre
78 i.e.n.
69/70 e.n., sint foarte tocite, cu efigiile şterse ; mai f1cem re
marca, că metalul este foarte friabil ceea ce n-ar fi permis reluarea lor prea
îndelungată, aceasta, in cazul cind structura metalului n-a fost afectată de
incendiu sau de coroziunea inter nă. De altfel, tezaurul de La Bozieni a fost
găsit intr-un strat de arsură.
CONSIDERAŢII NUMISMATICE ŞI ISTORICE. La descoperirea de la
Bozieni, 5 monede au oontramărci : un denar din 78 i.e.n. şi 4 ex. de la M.
Antonius. S-a presupus că monedele de la Bozieni sint contrafaceri locale
de la sfîrşitul sec. I
inceputul sec. II e.n., atestind existenţa unui atelier
local de contrafaceri 13.
Şi in tezaurul de la Ripile apar contramărci pe 6 denari ai lui M. An
tonius (nr. 1 , 2, 5-8). Contramărcile sau inciziile au fost explicate prin veri
ficările efectuate asup11a metalului monedelor, avind rolul de a demonstra
calitatea bună a aliajului H. Şi numismaţii români atU inclinat să accepte
această ipoteză 15. L. Ruzicka, cu mulţi ani in urmă, a scos in evidenţă fap-

-

10

11
12
13
14
15

Gh. Poenaru Bordea, V. Mihailescu-Birliba şi Alex. Artimon, in SCIV, 19, 1968,
4, p. 597-609 ; V. Mihailescu-Birliba şi Gh. Poenaru Bordea, in SCN, V, 1971,
p. 385-388 ; V. Mihflilescu-Birliba, Legăturile dintre lumea romană şi populaţiile
"barbare" de l4 est şi nord de Carpaţii R4s4riteni in prima jum4tate a mtleniulut
1 e.n., reflectate in primul rind prin descoperirile monetare (Teza de doctorat),
Bucureşti, 1974, tabelul XXXI (manuscris).
M . Chiţescu, V . Ursache, op. ctt., p . 705-706.
H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum, Londra.
M. Chiţescu, V. Ursache, art. ctt., p. 705-706.
Francesco Gnecchi, in RIN, III, 1 890, p. 6 şi urm.
B. Mitrea şi C. S. Nicolaescu-Plopşor, in Materiale, 1, 19153, p. 581 ; B. Mitrea,
in vol. Unitate şi continuitate tn istoria popOT"Ului rom4n, Bucureşti, 1968, p. 62 ;
idem, ln SCIVA, 25, 1974, 1, p. 22 ; M. Chiţescu socoate, impotriva evidenţei des
coperirilor, că numai denarii veritabili au fost contramareaţi, piesele fourreelt
fiind excluse de la această operaţiune (Cf., M. Chiţescu, in SCIV, 17, 1966, 2, p. 251J ;
M. Chiţescu şi N. Anghelescu, in Dada, NS, XVI, 1972, p. 305-306. Mai amintim şi
observaţia cercetătoarei slovace E. Kolnikovă, după care denarJi romani contra
marcaţi sint concentraţi pe teritoriul actual al României, inciziile semnifictnd
apartenenţa lor la spaţiul unui dinast local dinainte de cucerirea romani
(cf., E. Kolnikovâ, in SlovNum, I, 1970 (Zusammenfassung), p. 72).
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tul că inciziile apar pe monede uzate &af\1 rău oonservate şi foarte rar pe
cele bune ; ele se datează, la monedele republ.k:lane, cu aproximaţie - intre
1 00-50 i.e.n. 16• La rindul său, M. Grant, după ce afirmă că aceste oorutra
mărci alU fost introduse de guvernatori in provinciile IlJOU cucerite, ou scopul
de a fi a cce ptate de �naşi 17, încearcă s ă explice inciziile : FN prin F
(iscus) AV (gusti) şi F.A.T. . prin Fiscus Augusti Tarraconensis. Savanrtul
engle� este adeptul ideii că inciziile au fost exeoutate de atelierele ofi ciale,
fixînd limita lor inferioară pentr!U denarii republicani, pe la anul 6 i.e.n. ts.
In fine, E. Bernareggi este adeptul părerii după care contrwnărcile au la
origine o aotivitate oficială, cu rolul de a a rătat că moneda l1JU este su.bae
rată 19• Numismatul italian, după ce arată că asemenea incizii apar pe de
narii imperiali pînă la Vespasianus şi chiar pe bronZillrile imperiale de la
N ero pînă la G allie111US , crede că - in acest caz - ele arată repuneri de
numerar vechi în circulaţie 20.
Ţinînd cont şi de cele de mai sus, Ira rindul nostru fţlcem unnătoarele
observaţii 1 . Oontramărcile apar numai pe unii denari din a�i emis:ilu
ne. 2. Intre baterea denarilor dintr-o emisiune şi oontramarcarea unora din
exemplarele aoeleira.şi emisiuni, a trebuit să treacă un anumit timp. 3. Are
eaşi contramarcă apare pe denarii unor emisiuni difere nţi ate cronologi c 2 1 •
4. Conrtramarcarea implică o garantare în urma unei· verificări 22. 5. Apa
riţia in acelaşi depozit monetar a unor piese din aceeaşi emisiune, unele cu
incizii şi al.tele fără, indică un terminu.s post quem mai tirziu decit data
baterii. 6. Existenţa in acelaşi .tezaur a unor monede din două emisiuni
diferite, dar cu aceeaşi contramarcă, arată un terminu.s post quem pentru
16

L . Ruzicka, î n BerltnerMiinzblăter, N.F., Berlin, 1924, p. 5.

M. Grant, From Imperium to Auctoritas. A Historical Study of Aes Coinage in
the Roman Empf.re 49 B. C. - A. D. 142, Cambridge� 1969, p. 95.
18 Ibidem, p. 95-96.
1 9 E. Bernareggi, Istituzioni di numisma.tica antica 3, Cisalpino-Goliardica, Milano,
1 973, p. 94.
20 I bidem.
2 1 l n tezaurul de l a Gherghina - Barboşi, avem denari din 214 l.e.n. şi 1 4 i.e.n., cu
a'Ceeaşi contramarcă (Cf., G. Severeanu, în BSNR, XIV, 1919, 31-32, p. 64).
22 Nu ştim de ce natură era această verificare, dar putem presupune că era in legă
tură cu greutatea. L. Ruzicka (op. cit., p. 11), pornind de la existenţa unor quinari
şi aurei contrmnarcaţi, ca şi a unor denari subaerati sau de foarte bună calitate,
care au incizii, nu este de acord că menirea contramărcilor era de a verifica greu
tatea denarilor. De fapt, s-ar putea 'Ca fiecare contramarcă să însemne încercări
oficiale de a pune de acord greutatea monedei din circulaţie cu reducerile suc
cesive de greutate ale denarilor romani, deşi de mici dimensiuni. Cu alte cuvinte,
monedele intrate pe filiera fiscului erau sortate in două loturi : 1. Monedele cu
o greutate scăzută, uzate, subaerate, erau reintroduse în cii'C1lla ţie, dar nu înainte
ca prin contramarcare să fie investite cu valoare, chiar dacă aceasta insemna un
caracter fiduciar pentru monedă ; diferitele reduceri ale denarului au condus
la apariţia pe aceeaşi piesă a mai multor incizii ; nu excludem nici faptul ca lntre
prinzători particulari să-şi fi însuşit ideea şi să execute ei diferite contramărci
pe monedele indoielnice din posesia lor, astfel expliclndu-se gama largă de in
cizii existente ; . s-ar putea, de asemenea, ca fiscul fiecărei provincii să aibă con
tramărct deosebite ; 2. Monedele de bună calitate ş.i pondere nonnalA pentru
perioada anterioară, dar supranonnală in perioada cind se face verificarea, mergeau
la retopit, toată operaţiunea justificlndu-se prin clştigul realizat astfel şi perfect
explicabilă prin "legea lui Gresham• (Cf., S. Bolin, State a.nd CurTmcv '" the
Roman Empire to 300 A. D., Stockholm, 1958, p. 77).
17
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tezaurizarea ambelor emisiuni, la o dată mai recentă decît moneda incimtă
din 'emisiunea ultimă 23.
O problemă apar·te şi care ne poate ajuta ih anali:m noastră, o consti
tUie monedele fourrees. Apărînd încă de la sfîrşitul see. I I i:e.n., asemenea
monede se pare că au fost emisiuni oficiale, în momentele de dificultăţi
finandare ale statului roman 24. Existenţa oficială a monedelor fourrees a
f9st confirmată de ştirile ' furni:mte de legislaţia lui M. Livius Drusus din
91 i.e.n. (Plinius, HistNat, XXXIII, 3, 46), de edictul lui Gratidian din 84
i.e.n., ca şi de Lex Cornelia testamentaria nummaria din 8 1 i.e.n. Conform
legislaţiei lui Drusus, la 8 părţi de aram� era o parte de argint, adică o
monedă din 8 ere fourree 25, Infăţişarea denarilor fourrees era atit de apro
piată de cea a denarilor de bună calitate 20, incit - numai in asemenea
mod
se explică şi incizarea unor piese fourrees, aceasta fiind o dovadă
in plus că aceste monede erau produse ale monetăriei oficiale romane. S-a
presupus, dar acest lucru nu a putut fi dovedit, că unele dintre monedele
fourrees au fost bătute de către partiCIUlari 27. Asemenea monede fiduciare
aveau un curs forţat, fiind retrase periodic şi schimbate de casele publice
cu denari buni, rurn a fost in urma edictul:ui lui M. Marius Gratidianus
(84 i.e.n.) şi in timpul lui Caesar 28. Pe de a1tă parte, se pare că unele emi
siuni faurrees erau destinate populaţiilor de dincolo de hotareLe Imperiului,
sub Augustus fiind bătuţi denari fourrees pentru comerţul cu India 29,
ExistenţJa denarilor fourrees in tezaurele de monede romane republi
cane sau "mixte" din MoLdova, ne--a permis să sesizăm următoarele : 1. Con
tramărcile nu au dus la depistarea unor asemenea monede. 2. Mai mult,
chiar unele piese fourrees au incizii, ceea ce arată in mod elocvent că rolul
contramărcilor sau inciziilor mi ere de a verifica calitatea metalului, ci mar
degmbă a greutăţii. 3. Aceste monede erau acceptate de către populaţia
a!Utohtonă împreună cu denarii buni, fără a sesiza calitatea lor reală. 4. De
narii fourrees sint produse ale monetărlel oficiale romane, circulind in lu
mea romană . de unde vin in Barbaricum 30•
S-a susţinut că, in cea mai mare parte, denarii republicani au fost re
traşi de Traian 31 in 107 (Dio Cassius, LXVIII, 15), dar cercetări mai vechi
şi mai noi au ară.tat că denarii republicani, in adevăr, numai cei uzaţi 32,
-

V. Mihailescu-Birliba, op. dt.
P. Petrillo Serafino, in Ann, 15, 1968, p. 11.
Ibidem, p. 12-26.
T. Haekens, in RBN, 153, 1962, p. 31.
Th. Mommsen-Blacas - De Witte, Htstolre de 14 MonMie Romaine, II, Paris.
1870, p, 80-81.
28 De altminteri, in tezaurele de denari romani republicani, monedele fourrees nu
depAşesc 1-2 exemplare (Cf., Th. Mommsen-Blacas - De Witte, op. dt., p, 82-84şi nota 1, p. 82).
29 Ibidem, p. 33.
30 V. Mihailescu-Birliba, op. dt.
31 P�.te aceasta a fost o măsuri de contracarare a scăderii valorii aurului cu 4°k,
in urma prlzllor din războaiele dacice (Cf., S. Bolln, op. dt., p. 233) .
32 Probabil, numai denarii republicani cu o greutate ş! un titlu foarte inalt, mone
dele uzate continuind sA circule, deoarece erau corespunzAtoare standardelor cu
rente (S. Bolln, op. dt., p. 57).

23
24
25
26
27
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continlllă să circule in Imperiu pînă la mijlocul secolului al III-lea 33, izolat,
apărînd şi in te:zJaurele din �- IV e.n. 34. Prin titlul lor scăzut, şi denarii
lui M. Antonius, abia din a doua jumătate a secolului al Il-lea 35,. vor incepe
a fi scoşi din circulaţie, dar vor fi utilizaţi tot atîta tim p cît şi monedele re
publicane de argint 36 •

Numai cind denarul a fost depreciat de Septimius Severus cu mult sub
standardul neronian, denarii republicani uzaţi, emisiunile lui M. Antonius
şi aproape toate piesele preseveriene v·or intra in raza de acţiune a "legi i
lui Gresham" şi vor incepe a ieşi din circulaţie, mai ales pentru tezaurizări
şi topire. Denarul, intrucit prin conţinutul său de metal preţios reprezintă
o valoare intrinsecă 37, va fi folosit mul·t timp in circulaţia din Imperiu, pre
cum şi în relaţiile externe 38, ca o monedă cu o valoare sigură, preferată
oricărei alteia. De acee a, credem că denarius perpetuus, termen care-i apar
ţine lui Sture Bolin 39 şi care desemnează denarul roman de pînă la Septi..;
mius Severus, va avea un tarif diferit faţă de monedele vechi şi va fi te
zaurizat 40 abia după 1 94 e.n. Aceasta va fi principaLa cauză pentru oare
depozi·tele ou monede preseveriene nu pot fi ou certitudine datate 41•

Tendinţa din ce in ce mai pregnantă a unor numismaţi de a considera
anul de emitere a unei monede roman e, ca foarte apropiat de data sosirii
ei pe teritoriul Daciei, ca .şi dorinţa de a lega cu orice preţ doc umentul nu
mismatic de evenimentul politic, au condus-o pe M. Chiţescu la concluzia

33

34
35
36
37
38

39
40

41

Th. Mommsen-Blacas - De Witte, op. cit., III, 1873, p. 121. In Dacia, proporţia In
care apar asemenea piese in tezaure, nu depăşeşte 1-2% (Cf., D. Protase, tn Con
gTesso InteTnazionale dt Numtsmatica, 1 1-16 settembTe 1961, Il, Attl, Roma, 1966,
p. 427) . In plus, noi informaţii precizează că Traian nu a dem:Jnetizat prin edict
denarul preneronian care va circula oficial in secolele II-III e.n., şi abia pe la
250-260 e.n., nu mai este recunoscut şi acceptat ca monedă de stat (Cf., Sperbcr
Daniel, in NC7, 1970, 10, p. 1 1 1-115).
Th. Mommsen-Blacas - De Wltte, op. cit., p. 32, (Tezaurul Famars).
Ibidem, p. 31 ; S. Bolin, op. cit., p. 79-80 ; A. Kuntsz, Obteg monetaTntl w Ce
saTstwie Rz11mskim w latach 214/215-238 e.n. Od refOTm KaTa.kalli do pTZtltDr6cenia emisjt antontniana, Katowice, 1971, p. 166.
Th. Mommsen-Blacas - De Witte, loc. cit.
"The denarii of the Roman Republlc and the Roman Empire, together with the
aurei of the Empire, am be said to be in principle peTpetool money" (Cf., S. Bolln,
op. cit., p. 58)
"Es scheint mir eine Untersuchung notwendig, ob dies mit der grossen Miinzver
schlechterung unter Septimius Severus zusammenhăngt, welche einen grossen
schritt auf dem Wege des Denars von der Silbermiinze zur Kupfermiinze bedeutet.
Nach dem, was wir oben iiber die Denareinfuhr von Nero bis Traian dargelegt
haben, besteht die MISglichkeit, dass auch hier ganz lihnliche Verhăltnisse einge
treten sind : die Gennanen wollten viellelcht nach der Miinzverschlechter.mg
unter Septimius Severus nur die ălteren, besseren Denare annehmen". (Cf., S.
Bolln, in BeTRGK, 19, 1929, p. 136).
S. Bolin, State and CUTTency.••, op. dt., �- 58 : "It is on this account that the Ro:m�n
denarius from the time of Republic and the early Empire can rtghtly be called a
denarlus peTpetuus".
Ibidem, p. 234 ("When the new silver coins make their appearance in the hoards
in the reign of Alexander Severus, they and the older colns clerly have quite diffe
rent tariffs, this can be seen from the very fact that silver coins from the period
after the debasement are almost entirely lacking in certain hoards, while in other
they are numerous and in one case c�se over 95%· of the coins" .) .
Th. Mommsen-Blacas
De Witte, op. cit., p. 56:-57 şi p. 12.1-122.
o

-
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că denarii lui M. Antonius au venit in Dacia ca stipendii, aproape in aceeaşi
vreme oind au fost em�i, iar conoentrarea lor in :teZJaJU.rele din estul Tran
;Silvaniei şi Moldova centrală ar indica existen1a aici a regatuJui lui Dico
mes 42 • Nu negăm posibilitatea ca Dioomes in acest teritoriu să-şi fi avut
rega-tul, ţinînd seam a de realităţile arheologice, dar ne indoim că moneda
lui M. Antonius poate conştitui un argument in acest sens. Orice tezaur re
p:re-.dntă un co.mplex inchis, aşa incit d esprind erea unui grup de monede
pentru a susţine o ipoteză istorică. ni se pare şi o el"oare de ordin metodo
logie. De aceea, trebuie s.J. considerăm că denarii 1ui M. Antoniu.s din tezau
rele menţionate de noi au parvenit in teriboriul carpic in sec. II-III e.n. , îm
preună cu monedele perioadei reGpective.
G ăsit in aşezare:1 carpică de la S tăn iţ::t ":1• un alt tez3ur are o c::>mpo
nenţă oarecum diferită de celelalte două menţionate pînă acum (Bozieni şi
Riplle), cei 12 denari fiind bătuţi intre 98/ 1 1 7 şi 1 73/17 4 e.n. ; şi la acest
.depozit manetar, constatăm o greutate medie foarte scăzută 2,476 g.
Una din descoperirile cele mai interesante din ulrtimii ani, o constituie
·tezaurul de la Ghind.ăo ani , ai cărui denari. in� iraţi de la Traian pînă la Clo
diu.s Albinus, au o greutate medie de 2,33 g ""
·
Asemănarea existentă intre tezaurele de la Bozieni, Ripile, Stăniţa şi
·Ghindăoani, se manifestă in primul rind prin calitatea pieselor care le al
-cătuiesc : o UZIUră ieJŞită din comun, greutăţi foarte coborite, un titlu scăz,ut
şi friaeiHtate. In timp ce la Bozieni şi Ripi1e, monedele terminus post quem
·se datează in sec. I e.n., la Stăniţa şi Ghi ndăoani, monedele cele mai noi
sint emise la sfirşitu� Sec. II e.n. Totuşi . considerăm că analogiile constatatf'
·intre cele 4 depozite de mai sus, primează şi ne îndeamnă să le socotim una
şi aoeea:? i categorie de de<'.A)Qperiri.
Despre tez.aurul de la Ghindăoani s�a presupus fie că este produsul
unui centru de imitaţii existent in Moldova, fie că ar proveni dintr-o a�e-·
zal"e incendiată, fie că ar fi o i nceroar·e fraudJuloasă a unui atelier neoficial
din Imperiu sau, in fine, este rezultatul u�i selecţii cu intenţia de a scoate
anumi·te monede din circulaţie şi a le folosi în alte soopuri, cum ar fi, dE•
pildă, confecţionarea de podoabe 45• Cît priveşte monedele de La Bozieni şi
Stiiniţa, explicaţia oare s-a dat este destul de pr.ecisă sînt contrafaceri r«"
zulbate din ateliere neoficiale - ca cel de la Porolh:sum - localizate und€'Va
în sudul Moldovei ; aceste piese ·nu au di"Culat, iar tezaurizarea lor nu te
.avut loc 46•
Fără a i nceroa acum să vedem care este originea ac.estor emisiuni, so
cotim că asemenea descoperiri ne furnizează indicaţii preţioase privitoarE'
la folosirea monedei ronlime in :Moldova veacurilor II-III e.n. Descoperirea
de monede in aşezări denotă utilizarea lor în cirou1aţia curentă. Cînd astfel
·42

43

- 44

,45

46

M. Chiţescu, tn SCIV, 19 . 1968, 4, p, 655-600
M. Chiţescu şi V. Ursnchi, in Carpica, Il, 1969, p. 145-150.
Gh. Poenaru Bordea, V. Mihailescu-Birliba şi Alex. Artimon, op. ctt. ; V. Mi
hailescu-Birliba şi Gh. Poenaru Bordea, in SCN, V, 1971, p, 385-388.
Gh. Poenaru Bordea, V. Miha.ilescu-Birliba şi Alex. Artimon. op. ctt. . p. 806 şi urm.
M. Chiţescu, V. Ursachi, in SCIV, 17, 1966, 4, p. 706-707 ; M. Chlţescu, in SCN, IV,
1968, p. 134-135 ; M. Chiţescu şi V. Ursachi, in Carptca, II, 1989, p. 14!)-150.
.
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de piese sînt uzate şi au un titlu scăzut. înseamnă că au fost .excue in mod
deliberat de la tez;aurizare, monedele de bună calitate fiind selectate pentru
a fi ascunse. In aces•t caz, s-ar putea explica mai b i n e de ce în depozitelP
Bozieni �i Ripile, ultimele emisiuni sffnt din s·ec. I e.n., oa şi f·aptul că la·
Stănita şi Ghindăoani. monedele terminus ante quem datează de la Traian.
Mai socotim de cuviinţă să atragem atenţia că toate te.zaJUrele de mai SIU�
au fost g�ite in zona de puternică locuire oorpică din MoldoVla de mijloc.
Şi monedele romane găsite dispersat in aşezările din Moldova, datatf>·
in veacurile II-III, ne pot furniza unele lămuriri preţioase. Astfel, in timpul
săpăt.urilor arheologice de la Rîpile, s-a găsit o monedă de bronz bitută suh·
Antoninus Pi·us, ceea ce asigură odată în plus, datarea tîrzie a tezaurului
nostru (Pl. IV/1, 2) t.7.
Prin uzura mare a monedelor emise de M. Antonius, prin existenţa unei
imitaţii "barbare" după un denar de legiune, prin prezenţa unei alte imi
taţii "barbare", dar după un denar roman imperial (sec. I-II e.n. ?), ca şi
prin . descoperirea tezaurului de la Ripile într-o aşezare carpică, credem că
acest depozit, ca şi cel de la Bozieni, aparţine unei perioa:le mai tirzii.
Apariţia acestor două tezaure in aşezări autohtone, dat::� te cel mai de ·
vreme în sec. II e.n., ca şi compoziţia lor destul de neobi�nuită, ne fac sA
ne gindim d asemenea monede poate au fost selectate, datorită calităţii l or
proas,te . diagramele lor de acumulare fiind nefavorabile ip::>tezei unor con .
trafaceri 48. Alegerea unor asemenea piese, de cele de bună calit'ite, ne-ar
ind1ca ră monedele bune erau tezaurizate sau folosite în alte scopuri, pe
cind monedele de o cali-tate mai slabi erau pă>·trate de posesor în loouinta
soa, cel mai probabil - pentru a fi reintroduse in circulaţie.
.

1
Pl. IV.

J\lS, găsit
- Dupondius de la Antonius .P
In aşezarea chpică de la Râptie.

şi Ripile, confom1 datelor numismatice şi

Deci, în mod logic, urmează să oadmitem că depozitele de la Bozieni
a rheologice trebuie să fie consi-
derate ca făcind parte din tezaurele mai tirzii, ale veacurilor II-III e. n.
47
48

,

Descoperirea a fost făcută in S 5, la metrul 18 şi adincimea de 0,30 m, tot in·
anul 1962. Este un dupondius de 10,02 g, foar1Je tocit.
Gh. Poenaru Bordea, V. Mihallescu-BirlJba si Alex. Artimon, in SCIV, 19, 1968,.
4, p. 607-609.
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CATALOGUL MONEDELOR DIN TEZAURUL DE LA RIPILE
M. Antonius
1.

AR. ? Greut. 3,01 g, diam. 16 mm.

BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.e.n.
C : foarte tocită. Contramarcat ( ?) .
2. AR. ? Greut. 2,86 g . diam. 19 mm.
BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.e.n.
C : foarte tocită. Contramarca C A .
3. AR. � . Greut. 3,28 g. diam. 18 mm.
BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.c.n.
C : tocită, mai ales pe revers.
'4. AR. ? Greut. 2,72 g. diam. 17 mm.
BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.e.n.
C : foarte tocită.
'5. AR. ? Greut. 3,02 g. diam. 17 mm .
BMC. Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.e.n.
C : foarte tocită. Contramarcat ( ?).
'8 . AR. "- . Greut. 2,60 g. diam. 19 mm.
BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 l.e.n.
C : tocită. Contramarcat (?).
7. AR. ? Greut. 2,80 g, diam. 17 mm.
BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.e.n .
C : foarte tocită. Pe avers, contramarca C.
Greut. 3,15 g, diam. 19 mm
'8. AR. tL.
BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.e.n.
C : tocită. Contramarca . =>
•

.

Vitellius
'9.

Greut. 3,09 g. diam. 18 mm.
AR. J.
�
BMC, 19, anul 69. Cohen , 1 19.
C : tocită.
•

Vespasianus
tO.
'l t.

'1.2.
13.
14.

tL. Gl·eut. 3,10 g. diam. 17,5 mm.
�
70-71. Cohen , 43.
BMC, 50, anii
'
r. : tocită. ,
Greut. 3,18 g, diam. 19 mm.
A.R. J.
�
BMC, 71, anii 72-73. Cohen , 574.
C : tocită.
AR. ' . Greut. 3,04 g. dlam. 18 mm.
!l
BMC, 135, anul 74. Cohen , 363.
C : tocită.
AR. J. . Greut. 3,29 g. diam. 18,5 mm.
�
BMC, 136, anul 74. Cohen , 364.
C : tocită.
AR. J. . Greut. 3,28 g, diam. 19 mm.
2
BMC, 161, anul 75. Cohen , 371.
C : tocită.
AR

•

•

.,Barboră" - M. Antonius ?

15.

Av. Vas de luptă cu visle, spre sttnga.
Rv. Se distinge o mîni, care J)are c& ·ţi.ne un stindard.
AR. ,... . Greut. 2,30 g. diam. 16 mm
BMC, Eo;t, 189, tip gen.. ( ?). anii 32-31 t.e.n.
C : foarte "&odtL
.
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,.Barbar4" - sec. l sau Il e.n. ?
16.

Av. Capul "impăratului" spre dreapta.

(" �IJJ O l V ) L"" "' f'y._;

\) c.J

' ""r�

Rv. Zeitate, in picioare, din faţă ; capul spre stinga.

AR.

(. 1

E.-

c ('I L c t\ 1\

.•..

' . Greut. 2,73 g. diam. 18 mm.

Tabelul nr. 1

�r.

trt.

1.
2.
3.
4.

Impăratul şi
membrii familiei
imperiale
(emitentul)

Anii de
!domnle

M. Antonius
Vitellius
Vespasianus
"Barbare"

Anii între care
.se datează
monedele din
tezaur

32-31 i.e.n.
69 e.n.
70-75 e.n.

69
69-71

Nr. de exemplare
Total

<%>

l>rocentaj

Pe an/
domnie

8
1
5

2

50
6,25
31,25
12,50

1
0,45

Tabelul nr. 2

-t:
u
...:
z

Impăratul şi
membrii familiei cu Cii'
.fl CI.I E
.imperiale
s .� �
(emitentul)
al 'QC

�

Numărul de monede cu «reutatea
considerată

... E e

Normală
(3,412,80 g)

Subnormală
(-2,80 g)

2

t!J ·- 1.:

1.

M. Antonius

2 93

6

2.

Vitellius

3,09

1

3.

Vespasianus

3,17

5

4.

"Barbare"

2,56

,

Peste
.normală
<+3,41 g)

Greutatea
in grame

e
·x

·m
·a

)1

�

2,60

cu

3,28
3,09

2

3,04

3,29

2,38

2,73

THE HOARD OF ROMAN COINS FROM RIPILE (GURA VAII COMMUNE,
BACAU COUNTY)

S u m ma r v
The hoard from Rîpile was discovered in 1962, during the archaeological exca

vations in this Carpic settlement. The pot the coins were hidden in, belongs to the
Carpic ceramics (the footnote 5). But not ali the co\ns were recovered. They found 1
denarii of M. Antonius, 1 denariua of Vitelllus, 5 dena.rii of Vespasianus, a "barba
rously" denariua M. Antoniua and a "barbarously" one of the I•L-IInd c. A.D.
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This discovery is similar with the hoard found in the Carpic settlemcnt from
Bozieni (the footnote 6).
The denarii from Rîpile weigh 47.51 gm.. having an average weight of 2.969 gm.
The denarii of M. Antonius have an average weight of 2.93 gm, those lmperials of
3.16 gm. and the "barbarously" coins of 2.555 gm. The hoards of Ghindăoani (the
footnote 10) and Bozieni (the footnote 11) have also thcir avcrage weight under 3 gm.
(2.33 gm. and 2.324 gm.).
The coins from Ripile are very worn-out and the metal is crumbly. The denarii
!rom the hoards Bozieni, Ghindăoani and Stăniţa are also like the coins m�ntioned
above.
Countcrmarks appear on six denarii of M. Antonius just like on five coin:; from
Bozieni. The author affirms that they show a vcrification of the wcight (the footnotes
14-23). He also asserts that the coins fouTTees are the products of the Ro:r.n.n official
mint (the footnotes 24-30).
It is considered that the worn-out Republican denarii as well as those of M.
Antonius were used until the IIIrd c. A.D. (the footnotes 31-41). That is why the
hoards having such coins can be dated latf'r.
M. Chiţescu says that the denarii of IVI. Antonius carne in Dacia as stipendia,
about at the same time they were emitted and their presence in the hoarrls of
eastern Transylvania and central Moldavia shows the existence in this part of
Dicomes's kingdom (the footnote 42). This is a methodological mistake, bccause we
can't take a group of coins from a hoard.
The hoards of Rîpile and Bozieni are dated in the nnd.-JIIrd c. A.D. being
composed of bad quality coins whioch couldn't be amassed. So, we consider that these
coins prove the existence of a monetary circulation at the Carpic tribes from Mol
davia, in the Und.-JIIdr c. A. D.

FIGURE EXPLANTIONS
Pl. 1.
The pot of the hoard from Rîpile : 1. photo ; 2. drawing.
Pl. II. - Coins of the hoard from Rîpile : 1-8, denarii of M. Antonius ; 9. denarius
of Vitellius ; 10-12. denarii of Vespasianus.
Pl. III. - Coins of the hoard from Ripile : 1-2. denarii of Vespasianus ; 3. "barba
rously" denarius. of M. Antonius ; 5. the same denarius, drawn (3/1) ;
4. "barbarously" Roman Imperial denarius (the Ist - U nd c. A.D. ?) ;
6. the same den.arius drawn (8/1).
Pl. IV. - Dupondius from Antonius Pius, found in the carpic settlement from
Ripile.
-
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NECROPOLA DACO-CARPICA DE LA SAUCEŞTI JUDEŢUL BACAU
de VIOREL CAPITANU

Cercetările de suprafaţă efectuate în anul 1962 în jud-eţul Bacău au
dus la descoperirea în comuna Săuceşti de .urme arheologice ce aparţin diferitelor epoci is torice 1 .
Astfel, în pu nctul "MorăriţJ" a:.1 fost descoperite, în zona lutăriei, frag
•

mente cer:amice din epoca bronzului - cultura Monteoru, fpagmente oera
mice apartinind primei epoci a fierului-hallstatt tîrziu, ceramică lucrată cu
rrmna şi la roată din epoca d.aco-carpică şi resturi feudaie d in secolelP
XVI-XVII-lea.
In anul 1 967 se intreprind primele cercetări sistematice in comuna
Săuceşti 2, procedindu-se la efectuarea unui sondaj, cu care ocazie au fost
descoperite un număr de 7 morm inte de incineraţie 3.
La reluarea cercetărilor în anul 1 973 au mai fost descoperite un număr
de 19 morminte, iar în c-ampania d i n 1974 încă 22 de morminte "· daco
carpke .
In primăvara anului 1975 am încheiat ultima campanie de săpături,
d escope ri nd doar materiale feudale.
Cercetările efectuate aici au demonstrat că necropolra fusese concentrată
în partea de est, a punctuLui "Morăriţa", acolo unde se dislocase o mare
cantitate de loess pentru treburile c as n i ce , iar mormintele aflate în aceR
zonă au fos·t distrl.l.'ie.
Punctul unde a fost descoperită necropola se află in partea de nord-est
a s·atu lu i Săuoe.şti, pe terasa joasă a riului Siret, pe malul unei bălţi, care
pe vremea dacilor reprezen ta probabil un braţ al Siretului.
Prin cercetările arheologice întreprinse la Săuceşti am constatat urmă
toarele :
1 . Cele mai vechi urme descoperite aici aparţin epocii bronzului, cul
tura Monteoru Ic2, fapt demonstrat de prezenţa unor fragmente de la ceşti
1

2
3
-4

Marilena Florescu şi Viorel Căpitanu, Cercetări arheologice în judeţ·ul Bacău,
in A.M. VI, 1 968, p. 219.
Viorel Căpitanu, Necropola birituală daco-carpică de la Săuceşti, judeţul Bacău,
Sesiunea ştiinţifică de comunicări, 1974, 13-14 decembrie. Rezumatele comunică
rllor, 1974, p. 25-26.
Viorel Căpitanu, Contribuţii la cunoaşterea populaţiei autohtone în sec. Il-III e.n.
In ;udeţul Bacău, în Muzeul Naţional, II. 1975, p. 327-328 ; fig. 29!1 -13 şi fig. 30/1 -5.
Viorel CApitanu, Necropola birituală daocO-C41J1ÎC4 de la S4ucefti, ;ud. Bacău, in
Muzeul Naţional, III, 1978, sub tipar.
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cu torţi suprainălţate in formă de şea, precum şi de prezenţa unui mormint
de inhumaţie, în poziţie chircită, din aceeaşi epocă, avind ca inventar o
ceaşcă caracteristică culturii Monteoru, cu torţile sparte din vechime şi
un ac de bronz de cea. 23 mm. Mormintul a fost descoperit în partea de
sud faţă de necropolă, cu totul întîmplător, la adîncimea de 1,20 m. Acul
era depus în partea superioară a craniului, iar ceaşca în zona claviculei
(fig. 13/1).
2. Materialele aparţinînd primei epoci a fierului au fost descoperitf'
Intr-o groapă şi ele constau din frogmeJl'be ceramice de 1a vase bitronconicE"
şi străchini de culoare neagră-cenuşie decorate cu caneluri şi prezintă la
exterior un luciu metalic. După formă şi decor se da.tează la sfîrşitul hal
lstattului (sec. VI-V î.e.n.).
3. Epoca feudală este reprezentată prin material ceramic în parte in
treg şi întregibil, precum şi de un număr foarte mare de unelte din fier
(ooţite in special) aparţinînd seoolelor XVI-XVII, proveni.te din gropi me
najere.
Necropola daco-carpică. In cadrul celor zece secţiluni au fost descope
rite un număr de 48 de morminte, din care 41 de incineraţie şi 7 de inhu
maţie. Mormintele de inhumaţie aparţin in exclusivitate unor copii. (fig. 1).
Din cele 41 de morminte de indneraţie, la un număr de 29 s-au folosit
urnele pentru depunerea oaselor calcin:ate şi numai la 12 oasele au fost
depuse direct in groapă.
In cadrul ritului funerar al incinerării s�au practicat următoarele va
riante de inmormintare :
I. Morminte de incineraţie, cu oasele calcin.ate depuse in urne, aco
perite cu capace speciale ;
Il. Morminte de incineraţie cu oasele calcinate depuse in urne, acope
rite ou străchini ;
III. Morminte de incineraţie, in urne acoperite cu fragmente ceramice
de la vase ;
IV. Morminte de incineraţie cu oasele calcinate in urne acoperite cu
fructiere ;
V. Morminte de incineraţie cu oasele calcinate depuse in urne, dar
neacoperite ;
VI. Morminte in care oasele calcinate au fost depuse direct pe fundul
gropii.
In necropola de la Săuceşti au fost descoperite la un număr de 6 mor
minte cu oasele cakinate depuse în urnă sau groapă, diferite pietre mari,
nefasonate, cu dimensiunile cuprinse aproximativ între 0,80 X 0.60 X 0,30
m., care au servit probabil ca semne de morminte (M. 6 ; M. 10 ; M. 1 1 ;
M. 19 ; M. 22 ; M. 40).
Mormintele de inhumaţie de copii, au fost descoperite la adîncimile
cuprinse intre 0,80-1,20 m., in poziţie întinsă, cu mîinile pe lîngă corp,
orientate N-S. La două morminte de inhumaţie s-au întîlnit ca obiecte de
inventar mărgele din pastă de Slticlă roşie, iar la un mormint un ouţitaş de
fier. Facem precizarea că pietrele descoperite in această necropolă nu pot
·
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fi luate drept casete, deoarece au fos t puse in poziţie verti cală şi numai
cite o singură piatră la un mormint.
Din studiul celor 48 de morminte descoperite in această necropolă re
�ultă că toate erau morminte simple, fieoare mormint reprezentind intot
deauna conţinutul funerar al unui singur individ.
In ceea ce priveşte ritul înmormîntării, se observă practicarea alături
de incinerare şi ritul inhumării. Constatînd că erau inhumaţi numai copii,
.apreciem că ne găsim în faţa a'll'eetării moştenirii acestui obict!i din Ua
Tene-ul geto-dacic s.
In necropola de la Săuceşti s-au descoperit foarte multe obiecte de
podoabă ca pandandivi-coşuleţ simpli şi cu proeminenţe conice, lu.cl"'aţi în
tehnica filigran:ului ; perle butoiaş din argint ; cercei în torsadă din argint
în tehnica filigmnului, pandandivi-căldăruşă din fier ; perle din sticlă şi
p3Stă de sticlă ; perle de oalcedoniu ; perle de corali, o oglind ă din bronz
de tip sarmato-carpic.
Fibule. In număr de 13, în majoritate din bronz. Tipul predominant de
fibulă este cel carpic, dar nu lipse�te nici tipul cu portagrafă in formă de
teacă din fier sau bronz.
Alături de podoabe se întîlnesc şi cuţite din fier la M. 2, M. 12, M. 20,
'

M. 22.

Ceramica
In necropola de la Săuceşti, 98 0/0 din ceramică o reprezintă urnele de
fuctură superioară, lucrată la roată, şi numai 20/0 urnele lucrate cu mîna,
din pastă poroasă.
Vasele la roată sînt in general întregi şi numai in citeva camri 8111 buza
spartă sau prezintă anumite fisuri din cauza presiunii soluLui. S-au desco
perit pînă în prezent un număr de 28 de vase intregi , lucrnte La roată, din
oare 25 de culoare cenu�ie şi 3 de culoare cărămi2lie.
Ceramioa de factură romană în această necropolă se întîlneşte numai
in stare fragmentară. Intr...JU.n singur caz partea superioară de la o amforă
(M. 18) a fost folosită drept capac, iar la un număr de trei monninte, s-au
intilnit bucăţi de gîturi de am:l)ore în asociaţie cu ceramica autohtonă .
Ca tipuri de urne se cunosc in necropola de la Săuoeşti în general cele
prezente in aria carpică la Poieneşti, Moldoveni , Sohodor - H orgeşti , On
ceşti - Bărboasa etc.
Predomina urna cu corpul sferoidal, cu gitul larg şi scund, .ou bum lată
ş i răsfrintă orizontal (M. 4, M. 21, M. 25, M. 30, M. 38 şi M. 47). Alături de
această formă se întîlneşte urna fără toartă, ou corpul sferoidal-alungit, cu
gitul inalt, buza dreaptă, ou una-dou ă nervruri in relief sub buză sau pe
git : M. 1 , M. 13, M. 15, M. 27, M. 34). Intr....un singur ca'Zi la urna din M. 39
se intilnesc trei linii profil,ate in relief, la distanţe egale.
Tipul cel mai frecvent in această necropolă îl reprezintă vasul-urnă,
de formă bitronoonică, cu o linie în relief, sub buza vasului salU pe git (M. 2,
5

In aşezarea geto-dacicA de la Răcătău-Cetăţuie, s-au descoperit două monninte
de inhumaţie aparţin.lnd unor copii, iar la Bradu-Negri, un· n:umAr mult mai mare
de morminte. Infonnaţii V. Ursa<:hi. Materiale inedite.
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Urne funerare : 1, M.
Fig. 3. - Săuceşti.
2 ; 2, M. 20 ; 3, M. 22 ; 4, M. 27.
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M. 20, M. 22, M. 27). Iese in evidenţă ruma de la M. 27 care prezintă pe git
decor din linii incizate in val, încadrate cu linii paralele.
Se cunoaşte in această necropolă, intr-<un singur exemplar şi o amforă
de tip Poieneşti (M. 48) cu gi,tul al!ungit, buza îngroşată, cu două torţi şi
fundul inel.ar. De asemeni, in M. 10 . .a fost descoperită o urnă de fo rmă sfe
rică, cu gitul scund şi buza dreaptă, de culoare cen'I.U'iie lucrată la roată ,
un

acoperită cu un capac.

Majori1iatea mormintelor sint reprezentate prin urne acoperite cu cite
o strechină de culoare cenuşie (M. 16, M. 20, M. 21, M. 25, M. 30, M. 34 M.
38, M. 44, M. 47) saJU de culoare cărămizie (M. 1 1 , M. 1 3 şi M. 21) ; intr-un
singur caz o fructieră întreagă de tipul cu piciorul scund, de culoare ce
nuşie (M. 39) asemănătoare eu cele de la Măgura 6 şi Poiana Dulceşti 7• La
un nwnăr de 7 morminte urnele n�u fost acoperi�te (M. 1, M. 2, M. 5, M.
28, M. 29, M. 31 şi M. 40).
Arderea secu ndară este prezentă şi in această necropolă, aşa cum o
demonstrează uma de tip amforă din M. 48.
In această necropolă nu lipsesc nici v ase le secundare, in care erau
depuse ofrande. Este vorba de o cănită descoperită in urna de la M. 48,
un castron lucoot din pastă ,poroasă cu mina. Căniţa este din pastă fină de
culoare cenuşie, identică ou cea de la Poiana-Dul.ceş.ti 8. Ea a fos t aşezată
peste oasele calcinate in M. 48.
Forma gropilor la toate morm intele de incineraţie este cilindrică, in
afară de cele de la mormintele de inhumaţie care au o formă oarecum

Diametru! maxim al gropilor este de 0,60 m, iar oei minim nu depă
şeşte 0,40 m. Adincimea gropilor variază intre 0,60 m şi pînă la 1 ,00 m la
morminte de incineraţie, iar la cele de inhumaţie de la 0,60-1,20 m.
Această situaţie poate să conducă la ideea că avem de-a face cu două etape
de inmormintare. Faptul că cea mai mare parte din nooropolă a fost dis
dreptunghiuJară.

trusă, este foarte greu să .ne prormnţăm asupra etapelor de inmormintare.
In ceea ce priveşte organizarea necropolei facem precizarea că mormin
tele erau aşezalte oarecum in . linie dreaptă, dovadă a orientării lor după
semnele de morminte. Locul oremaţiei n-a fost încă descoperit. Probabil
ca şi in celelalte necropole, cremaţia avea loc undeva in afara necropolei�
Necropo1a de la Săuoeşti , prin bogăţia inventarului asigură o datare
la�gă, cuprinsă intre cea de a doua jumătate a sec. II şi in tot secoLul
III e.n.
Din punct de vedere etnic. m ormintele aparţin ou siguranţă populaţiei
daco-carpice, populaţie ce a creat una din oele mai frumoase culturi căreia
tot mai mulţi cercetători ii atribuie denumirea, şi pe bună dreptate, de
"cultură carpică" 9.

6
7
8
9

Săpături, Iulian Antonescu şi Eugenia Antonescu. Material inedit.
Gh. Bichir, CultuTa CaTpic4, 1973, p. 317, pl. Cl/5.
Ibidem, p. 340, pl. CXXIV/3.
Op. cit, p. 14.
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OBIECTE DE INVENTAR
In această necropolă s-au descoperit pe lîngă ceramică şi foarte multe·
obiecte de fier, bronz, sticlă, argint şi ooreli. Aproape .toate mormintele au
fost însoţite de podoabe, dar oo fost şi situaţii oînd printre oasele calcinat�
s-.au găsi.t obiecte sfărămate de foc. Ele n-aru putut fi recupei"ate, fiind pu
ternic deteriorate in timpul cremaţiei şi apoi şi datorită acizilor solului.
Totuşi se observă că un nwnăr apreciabil de podoobe s-eu păstrat destul
de bine, in special, in urnele aooperi<te şi închise ermetid cu oapac. Acelaş.
lucru se poate spune şi de oasele umane care n-.au fost arse pînă la epuizare
(dinţi, falange, capete de la oasele mari, părţi de craniu), ele conservindu-se
destul de bine in interiorul urnelor, vor permite un studiu antropologie
complet 10•
La Săuceş.ti s...au descoperit un număr de 352 de obiecte din fier,.
bronz, sticlă, calcedoniu, coral, fără a pune la socoteală şi cele 28 de urne�
capace şi străohini.
Cuţitele de fier, s-au descoperit in stare frngmentară, cu virful sau
minerul rupt din vechime sau deteriorate de ox.izii fierului (M. 1 1 , M. 19,.
M. 22, M. 37, M. 42, M. 45). Aceste piese sint de dimensiuni diferite şi au
lama dreaptă sau uşor ourbată. Minerul a f6st in toate cazurile din lemn
sau os, fixat in nituri din fier sau bronz.
In pămîntul de umplutură s-a descoperi-t un fragment de miner care
probabil a aparţinut urmi mormint.
Catarame. S-a descoperit o singure oataremă cu spin, in M. 47 din
bronz, la care se păstrează nwnai. inelul de fonnă ovală, ou partea din faţă.
muLt îngroşată in fonnă de semilună.
Fibule. Numărul lor este destul de mare - 13, dar nu toate sînt bine·
conservate. Ele pot fi impărţite in două grupe : fibule de ·tip oarpic (in M.
1, M. 4, M. 15, M. 20, M. 22, M. 28, M. 31, M. 32 şi M. 37) şi fibule ou port
agrafa in fonnă de teacă (M. 5 din fier, M. 21 şi M. 44 din bronz).
Fibulele de tip carpic sint lucrete toate din bronz şi au port-agrafa
scundă (M. 1, M, 2, M. 4, M. 20) dar şi puţin mai înaltă (M. 28, M. 31, M.
37), iar piciorul la toate se termină printr-un buton conic ca oele descope
rite la. Poieneşti u, Poiana Duloeşti 12, Pădureni 13, Butnăreşti 1", Văleni
Bo�ti 1�, MoLdoveni-Gabăra 18 şi ·�u .17. De c-ele mai myl·
" 1ie . gri piciorul
este omamentat la exterior pnntr-o ·şăn.ţuire pu.actată.
Fibulele ou port-agrafa în fonnă de teacă sint pre2)ente la trei mor
minte (M. 5, M. 21 şi M. 44) şi ele îşi găsesc analogii in necropolele de la
10
11
12
13
14
15
16
17

De cercetarea oaselor calcinate din aJCeastă necropolă se ocupă Dr. Dardu Nicolăescu-Plopşor.
Radu Vulpe, S4p4turile d e la Poteneşti din 1949, in Materiale 1, p. 332, fig. 1 40/M 55.
Gh. Bichir, Cultura carpic4, 1973, Pl. CLXVI/1, 5, 6, 9-10, 13 şi 1-9.
Sebastian Morintz şi Gheorghe Bichir, Săpăturil.e de la P4dureni, Materiale VI�
p. 492, fig. 3/1-3.
Gh. Bichir, op. cit., Pl. CLXXI/1-2.
Ibidem, Pl. CLXX:I/3-4.
Iulian Antonescu, S4p4turile de la Gab4ra.-Porceşti, in Materiale, VI, p. 480/4-5
Marilena Florescu şi Viorel Căpitanu, op. cit., p. 255, fig. 31/2 ; Viorel Căpitanu,.
in Muzeul Naţional, Il, 1975, p. 328.
•.
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Poieneşti 18, Moldoveni-Gabăra 19, Bărboa&a-Gălăneşti 20, Dochia-Piatra
Neamţ 21, dar şi in aşezările de la Slobozia-Roznov 2:1, şi Obreja-Transil
vania 23.
OBIECTE DE TOALETA
S-.a descoperit o singură oglindă, întreagă, de tip sannato-oarpic in
M. 30, de formă di.scoidală, cu mînerul perforat, iar pe revers abia se ob
servă o tamga, cu marginea uşor reliefată v..
PODOABE
In necropola de la Săuceşti s-au descoperit foarte multe podoabe de
fonne şi mărimi diferite, cum ar fi : pandantivi-coşuleţ, cercei şi perle
in formă de butoiaş din argint in tehnica filigranului ; perle de sticlă,
calcedoniu, cornalină şi corali (mărgean), pandantivi-căldăruşă din fier,
pandantivi-amuletă din bronz, verigi etc.
PANDANTIV!-COŞULEŢ
S-au descoperit in M. 1, M. 4, M. 20, M. 22, :1'4. 25, M. 30, M. 39 in
număr de 10, şi sint executaţi in tehnica filigranului, aidoma celor de la
Poieneşti 25, Pădureni 26, Moldoveni-Gabăra 27, Virtişcoiu 28, Onceşti
Cioara 29, Văleni-Boteşti 30 şi Butnăreşti 3�. Fac excepţie cei din M. 1 ,
care deşi sint executaţi tot i n tehnica filigranului la exterior n u sint împo
dobiţi ou proeminenţe conice, torsade sau granulaţii, ci sint executaţi in
tr-o formă simplă prin infăşurare 32. Acelaşi lucru .se poate spune şi despre
cele trei perle din argint, goale tn interior, descoperite in M. 20 şi M. 27,
care nu-şi găsesc deocamdată analogii tn necropolele descoperite pînă in
prezent, ele reprezentind o nouă variantă In ouUura carpică, urmind după
cele care sint decorate cu proeminenţe conice sau cu rozete 33.
Cercei din argint. Descoperiţi in M. 1, M. 15, M. 20, M. 22, M. 30 şi
M. 34 in număr de 7, sint executaţi in tehnica filigran-ului şi prezintă la
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30

31
32
33

Radu Vulpe, op. dt. p. 402, fig. 310, p. 408, ftg. 321/11.
Iulian Antonescu, op. dt., p. 480, fig. 5/5.
Viorel CApitanu, op. dt. p. 305, fig. 11/11.
C. Scorpan, Necropole cCJrpk4 de ICI Docht4, In AM, v_. 1987, p. 327 şi 335.
Gh. Bichlr, op. dt. Pl. CLXIX/3.
D. Protase, Aşe.za.reCJ şi ctm.tttrul de ICI Obre;a, In Acta MN, 8, 1971, p. 135-180.
Pentru comparaţie vezi oglinda de la BArboasa-Onceştl, In Muzeul NCJţtoftal, Il,
1975, p. 305, fig. 11/1.
Radu Vulpe, op. dt., p. 335, fig. 145 şi figJ 148.
Gh. Bichlr, op. dt. Pl. CLXXVIII/4.
Iullan Antonescu, op. dt., p. 395, Pl. CLXXIX/1-8.
Gh. Bichir, op. dt., p. 1 17-118.
Vlorel Clpitanu, op. ctt., p. 311, fig. 18/4-12 şi fig. 20/2,7.
Infonnaţii V. Ursachl şi I. Ioniţl, material inedit.
Gh. Bichir, op. dt. p. 1 13 şi 116.
Vlorel CApitanu, op. dt., p. 230, fig. 29/2-3 şi Pl. CLXXVU/1-3.
Gh. Bichlr, op. d«. Pl. CLXX.
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exterior un decor minuţios asemănător celui din n�cropolele de la Poie
neşti, Pădureni, Moldoveni-Gabăra şi Butnăreşti. Piesele fiind foarte fra
gile se păstrează in stare fragmentară. Citeva exemplare au fost restaurate
tn laboratorul nostnt M.
Facem menţiunea că podoabele de argint s-au descoperit numai in
morminte inchise, adică in urne şi nu la cele cu oasele calcinate, depuse tn
groapă sau la morminte de inhum.aţie. A doua observa+ie pe oare o facem
aici este că pan.dativii-coşuleţ s-au descoperit împreună ou cercei şi perle
butoiaş in M. 1, M. 15, M. 20, l.VI. 22 şi M. 30, in timp ce in M. 27 perlele
butoiaş apar impreună cu alte podoabe cum ar fi : mărgele de sticlă sau
cornalină.
Pand.antivi-căldăruşe din fier. S-au descoperit la un număr de 6
morminte (M. 2, M. 5, M. 25, M. 30, M. 38, M. 47) însumînd un număr de
8 exemplare. Au forma cilindrică, cu fundul plat şi tortiţa in semicerc. In
interior, aceste podoabe sint goale. Căldăruşele din fier sint asemănătoare
celor descoperite la Poieneşti as, Pădureni 36, Soporul de Cîmpie 37, Cristian
şi Mereşti 311 şi apar numai la mormintele de incineraţie.
Pandantivi-amulete. S-au descoperit două exemplare din bronz, dar
prin formă şi dimensiuni se deosebesc de cei de la Poieneşti, Pădureni şi
Poiana Duloeşti 39.
Perle. Aceste podoabe ocupă un loc important in necropola de la Său
�ti. S-au descoperit un număr de 107 mărgele de sticlă, 60 măr�ele de
calcecloniu, 7 perle de cornalină şi 93 perle de coraL
Perlele de sticlă precum şi cele din pastă de sticlă apar la un număr
de 18 morminte (M. 1, M. 5, M. 6, M. 9, M. 1 2, M. 15, M. 18, M. 20, M. 21,
M. 25, M. 28, M. 30, M. 34, M. 38, M .. 39 M. 36, M. 46) de incineraţie dar şi
la cele de inhumaţie. Aceste perle �nt de culori, forme şi mărimi diferite.
Perle de cornalină. Apar la \lrl număr de 4 morminte (M. 15, M. 20,
M. 27 şi M. 38), impreună ou podoabe de sticlă, calcedoniu şi corali de cu
loare roşie-cărămizie.
Perle de calcedoniu. S-au intilnit la un număr de 10 morminte (M. 2,
M. 15, M. 20, M. 21, M. 25, M. 28, M. 30, M. 38 M. 46, M. 47) şi au o formă
sferoidală, dar într-un singur caz şi de formă ovală. Mărimea lor osci
lează de la 1 la 2,5 cm, iar cea de formă ovală (M. 20) depăşeşte 2 cm.
Perlele de oalcedoniu sint de aspect oalcaţQs dar nu lipsesc nici cele de
aspect stidos.
Perle de corali (mărgean). Sint prezente la u n număr de 7 morminte
(M. 20, M. 21, M.25, M. 28, M. 30, M. 38, M. 47) şi apar numai la mormin
tele cu oasele oalcinte depuse in urnă. Aceste fragmente de corali şi-au
pierdut culoarea iniţială şi apar intr-o culoare cenuşie şi din această cauză
'·

34
35
36
37
38
39

.40

Restaurarea şi conservarea acestor piese aparţin lui Georgel Bandrabur.
Radu Vulpe, op. cit., p. 342, fig. 156/2.
Sebastian Morlntz şi Gh. Bichir, op. cit., p. 292, fig. 3/6.
D. Protase, Le cimetiere de Soporul de Cfmpie un nouveau t�motnage de la prl
seRCe de daces en Dacie romaine, in Dacia, NS, XIII, fig. 12/1 1.
I. Pop, Panda.ntive in form4 de c41d4ruşe din sud-estul Transilvaniei in SCIV, I,
17, p. 175-180.
Gh. Bichir, op. cit., p. 120, Pl. CLXXXV/1-2 şi Pl. CLX.V/8 .
Gh. Bichir, op. cit., Pl. CXX:X/1, 4, 8, p. 346.
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confundă de multe ori ou oasele oalcinate umane. Ca dimensiuni variază
1-5 cm.
Ar mai fi de amintit aici prezenţa unei verigi-inel din bronz (M. 7), a
mai muLtor ace din fier in stare fragmentară, un segment dintr-un lăn.ţişor
din fier (M. 30), bucăţi de tablă răsucită din bronz (M. 46), un segment din
sîrmă de argin t, perle de os şi fard de culoare roz (M. 38).
Sublini·em faptul că foarte mult� podoabe din sticlă, calcedoniu, corali
au fost distJiuse de foc, ele păstrindu-se doar in stare fr.a.gmentară.
In unna analizei rezuLtatelor acestei necropole biri.tuale se desprlnd
următoarele concluzii
Necropola de La Săuceşti aparţine in exclusivitate populaţiei autohtone,
in s peţă dac o-carpică, chiar dacă i nti lnim şi Obiecte de factură străină,
ele au a j uns aici pe calea schimbului.
Se practicau ceLe două rituri de inmormintare : indneraţia pentru
maturi şi inh umaţi apentrru copii. Incineraţia era precticată de către popu
laţia daco-carpică in două variante : morminte de incineraţie in urnă. şi
morminte de incineraţie in care oasele erau depuse direct in groapă.
MormniteLe de inhumaţie prin rit şi in:ventar aparţin şi ele carpilor şi
sint contemporane celor de incineraţie.
Inventarul funerar de la Să.uceşti format In mare parte din ceramică
de factură locali, dar şi de import (fragmente de amfore romane), diferite
obiecte de podoabă din argint, (cercei, pandantlvi-coşuleţ, perle de argint),
mărgele din sticlă, oalcedoniu, corali de forme , mărimi şi culori diferite ;
pa.nda.ntivi de metal (căldăruşă), obiecte de uz casnic (cuţite In special).
fibule de tip oarpic sau cu port-agrafă in formă de teacă, cu piciorul intors
pe dedesu.bt a&iguri o datare corespunză� celei de a ck>ua- jumătA.ţi a
seco lului II şi in tot secolul III e.n.
Această necropolA., spre deosebire de cele cunoscute şi cercetate pînă
in prezent in MoLdova se aflA. intr-o zonă joasă, La numai otţiva metri dr
fosta albie a Siretrului şi dovedeşte că d.aco-carpli au locuit nu numai tn
2lOOO deluroasA., ci peste tot, aoolo unde terenul le -a oferit condiţii prielnice.
atit pentru. aşezA.ri ctt şi pentru agricuLtură ş i creşterea vitelor. Apa Sire
tului, la vremea aceea, reprezenta cu siguranţă o arteră principală tn
relaţiile comerciale dintre daco-carpl şi populaţiile vecine.

se

între

,

LISTA MORMINTELOR
Mormintul nr. 1. De lneineraţle, eu oasele ealclnate depuse Intr-o umA de euloare
cenuşie, lucrati la roatA, firi toartl, eu corpul sferoidal, gura largA li gitul scund
Buza latA şl rlsfrlntl orizontal. Dlmenslunl : I. 0,378 nun ; d.g. 177 mm ; d.f. 113 mm.
(fig. 4/1).
Urna a fost descoperitA la adincimea de 0,40 m. de la suprafata solului, iar fundul
el zicea la 0,80 m.
Inventar :
- un cuţit dln fier, (tig. 1/1) puternic ox1dat, lung de 10 'cm.
- o perlA din sticlA In stare fragmentarii
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- un cercei din argint in tehnica filigranului, in stare fragmentară
- doi pandantivi - coşuleţ din argint
- o fibulă in stare fragmentară de tip carpic, cu port - agrafa scundă şi
piciorul terminat printr-un buton conic.

Mormintul nr. 2. De incineraţie, cu oasele "Calcinate depuse in urnă ·de culoare
cenuşie lucrată la roată (fig. 3/2) . Face parte din categoria urnelor cu corpul bitron
conic, cu buza dreaptă şi uşor răsfrintă. Sub buză se întiln�te o linie in relief.
Dimensiuni : I. 360 mm ; d.g. 198 mm ; d.f. 115 mm. Urna zăcea la adincimea de

0,70 m de la suprafaţa solului.

Inventar :
- un pandantiv - căldăruşă din fier de formă cilindrică cu tortiţă ;
- trei perle intregi din calcedoniu şi altele in stare fragmentară ;
- un ac din fier deteriorat de foc ;
- un fragment de tablă din bronz ;
- o fibulă din bronz de tip carpic cu port-agrafa scundă şi piciorul terminat printr-un buton conic.
Mormîntul nr. 3. De incineraţie, cu oasele depuse direct pe fundul unei gropi de
formă rotundă la adîncimea de 0,45 m. de la suprafaţa solului. Pe fundul gropii s-au
descoperie şi foarte mulţi cărbuni. Lipsesc obiectele de inventar.

Mormîntul nr. 4. De incineraţie, cu oasele c::tlcinate depuse într-o urnă de ·culoare
cenuşie, fără toartă, cu corpul sferoidal, gîtul scund şi gura largă. Sub buza vasului
se întîlneşte o linie in relief (fig. 4/2).
Dimensiuni : I. 290 mm ; d.g. 210 mm ; d.f. 116 mm Urna a fost acoperită cu un
fragment de la un alt vas, iar in interiorul ei s-a descoperit o strachină mică cu pere
tele drept şi umărul distinct.
Dimensiunile străchinii : I. 75 mm ; d.g. 90 mm ; d.f. 75 mm.
.

Inventar :
- un coşuleţ din argint in tehnica filigranului (fig. 10/3) ;
- un pandantiv - butoiaş din argint in stare fragmentară lucrat tot in tehnica
filigranului ;
- o fibulă de tip carpic din bronz identică cu cea de la Ml.
Mormîntul nr. 5. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse in urnă de culoare
cenuşie, lucrată la roată, in stare fragmentară, la adincimea de 0,50 m de la suprafaţa
solului.

- o fibulă din fier,

In ventar :

cu port-agrafa in formă de teacă, puternic oxidată ;

- o căldăruşă din fier cu fundul plat ;
- 15 perle din pastă de sticlă (unele zgurificate).

Mormintul nr. 6. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse in groapâ, de formă
rottllldă, la 0,60 m de la suprafaţa solului. Printre oase s-au descoperit şl citeva frag
mente ceramice din pastă fină de culoare cenuşi e.
Inventar :
- foarte multe bucăţi de la un obiect de sticlă ;
- perle din sticlă matâ in stare fragmentară.
Deasupra mormîntului s-au descoperit două pietre mari din gresie de formâ tra
pezoidall, inalte de 0,50 m şi folosite probabil ca semne de morminte.
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Mormintul nr. 7. De incineraţie. La 0,90 m de la suprafaţa solului cu oasele

calcinate depuse intr-o urnă

de culoare cenuşie,

lucrată la roată,

din pasti

finA

(fig. 6/4). Urna a fost descoperită in poziţie verticală, uşor inclinati spre nord. Drept

capac s-a folosit o strachină din pastă fină de culoare cenuşie, aşezată cu gura in
jos. Lingă urnă s-a descoperit o verigă cJJ.n bronz (fig. 10/15), iar in interiorul el mai

multe perle din calcedoniu in stare fragm:entară.

Mormintul nr. 8. De inc.i neraţie, cu �oasele calcinate depuse in urnă, de. culoare

cenuşie, lucrată la roată, cu fundul' inelar, la 0,75 m adincicme.

Vasul - urnă are corpul globular alungit, cu buza lată, răsfrlntă orizontal, cu

doUă nervuri in relief, una sub buză şi cealaltă pe gitul urnei. Urna are la exterior
un decor lustruit in val.
. .
.

Drept capac s-a folosit o amforă in sÎ!ite fragmentar , ··de
" culoare gălbuie, de

tip provincial roman.

Groapa este de formă. cilindri că

inventar.

9.

Mormintul nr.

şi

�

ii

are. n diametru 0,60 ' m. Lipsesc obiectele de

Inhumaţie, la adincimea de 0,70 m de la suprafaţa solului şi

aparţine unui copil.

Poziţia s·cheletului este nord-sud (cap�l la nord cu faţa spre est şi picioarele la sud).

Scheletul a fost aşezat in poziţie intinsA, pe spate, cu miinile tntinse pe UngA corp,

lnvent.:'lr :

- trei perle din pastă de sticlă, de culoare roşie, tn zona claviculei.

Mormfntu.l nr.

10.

De in'Cineraţie, cu oasele calcinate depuse in urnă la adincimea

de 1 m. Vasul urnă de culoare cenuşie lucrat la roată are o formA sferoldală şi fundul
inelar, gitul scurt şi buza lată şi uşor răsfrlntă. Pe gitul vasului se observă o nervuri
in relief (fig. 7/1).
Dimensiuni

:

1. 250 mm ; d.g. 137

rnm

; d.f. 100 mm.

Urna a fost acoperită cu un capac, confecţionat tn mod special tot din pastA finA

de culoare cenuşie lucrat la roată. Are formă de disc cu un buton rotund la exterior.

La partea superioară capacul este decorat cu două rinduri de cercuri fDrmate prin
linii verticale, realizate prin lnclzii.
capacul prezintă la partea InferioarA un prag de oprire.

Deasupra urnei s-a descoperit o lespede de piatră cu inălţlmea de 0,65 m.

Lipsesc obiecte de Inventar.

Mormfntu.l nr.

11.

De lnclneraţie, cu oasele calclnate depuse In groapA la 0,50 m

de la suprafaţa solului. Mormintul a fost marcat printr-o lespede de piatră Inalti de

0,45 m.
Fundul gropii se afla la 0,85 m de la s�rafaţa solului. In groapA s-au descoperit
alături de oase caldnate un cuţit de fier lung de 15 cm şi un al doilea In stare frag
mentară.

Monnlntul nr.

12.

Inhumaţie - CDpil, la 0,80 m de la suprafaţa solului, In pozlţle

IntinsA, cu miinile pe Ungă corp şi faţa spre est. Groapa era de formă dreptungblularl

şi nu deplşeşte 1,20 m. Sub oase, groapa continua cu Inel 0,15 m. adincime. In general

oasele tnhumatului s!nt deteriorate de aclzil solului. Se pbtrează mal bine craniul şi
falangele.
Inventar :

- mal multe perle din care 2 din sticlA matA, 12 din pastA de sticlA ro�Jie
una faţetatl, din cornallnă. Toate perlele se aflau In
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Fig. 10. - Săuceşti. Podoabe din argint ş i bronz daco�carpice : 1 -2, M . 28 ;
3, M. 4 ; 4, M. 27
; 5,' M. 20 ; 6, M· 38 ;/ 7-14,
M. 30 ; 15, M. 7 ; 16, M. 47.
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

NECROPOLA DACO..CARPICA DE LA SAUCEŞTI

171

Mormintul nT. 13. De incineraţie la adincimea de 0,55 m. de la suprafaţa solului.
Oasele calcinate au fost depuse Intr-o umil de culoare cArAmizie cu angobă roşie. Urna
este lucrată la roată, cu corpul sferoidal, gitul larg şi scund, cu buza lată şi răsfrintl
o rizontal. Uma prezintă sub buzi o nervură in relief (fig. 5/1).

Dimensiuni : I. 265 mm ; d.g. 195 mm ; d.f. 96 mm.

Drept capac s-a folosit o strachină, de culoare ci1 limizie, lucrată la roată, cu
dimensiuni : I. 90 mm ; d.g. 160 mm ; d.f. 50 mm.
I n interiorul urnei s-au descoperit foarte puţine oase calcinate impreunA cu citeva
perle din sticlă, sfărămate din timpul -cremaţlei.
MOTmintul nT. 14. De incineraţie, cu oasele calcinate, depuse i n urmă, de culoare
cArAmizie, lucrată la roată, cu corpul sferoidal, gitul larg şi scund, cu buza lati şi

răsfrintă orizontal (fig. 8/2). Mormintul zăcea la adincimea de 0,95 m. de la suprafaţa
solului . Uma este decorată cu o linie in relief sub baza vasului şi o a doua acolo
unde incepe gîtul vasului. Uma are fundul inelar. Ca şi la mormîntul nr. 13 urna
a fost acoperită pe intreaga suprafaţă cu angobă de culoare roşie-cărămizie.

Dimensiuni : 1. 246 mm ; d.g. 203 mm ; d.f. 90 mm.
Uma a fost acoperită cu un fragment ceramic de culoare cenuşie lucrat la roată.

Lîngă urnă a fost descoperit şi un fragment de minuşă de ambră de factură
romană.
In interiorul urnei s-au descoperit puţine oase calcinate umane. Lipsesc obiectele
de inventar.
MOTmîntu.l nT. 15. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse in urnă, de culoare
cenuşie, lucrati Ia roată, cu gitul alungit şi fundul inelar. Pe corpul vasului se intil
nesc trei linii in re�ief la dis'an:e ega'e (fi�. 7/3). Buza vasu�ui a fost ruptă din vechime
,
iar in interiorul lui s-au descoperit citeva fragmente de la gura vasului.
Urna a fost acoperită cu un capac din ac�i pastă, co:1fecţi()nat in· mod speci:J,
care se termină cu un buton la partea superioară. Urna a fost depusă intr-o groapă
de formă circulară la 0,75 m. de la suprafaţ'l solului.
In interiorul urnei s-au descoperit foarte multe oase umane calcinate, iar in jurul
ei fragmente de vatră şi cărbuni.
Inventar :
- un cercei din argint lucrat in tehnica filigranului, de tipul celor de la
Poieneşti-Vaslui, Moldovenl-Gabăra, Onceşti-Cioara etc. ;
- cinci perle din calcedoniu din care una def::>rmată de fJc ;
- şase perle din sticlă, din care trei deformate de foc ;
- o perlă din cornalină ;
- o perlă de coral ;

- două ace din fier, in stare fragmenbră.

16. De incineraţie, la adincimea de 0.80 m. de la suprafaţa solului.
Oasele calcinate au fost depuse intr-o urnă de culoare cenuşie, lucntă la roată. Partea
superioară a urnei a fost spartă din vechime. In interiorul urnei s-a desc::>perit un
fragment de la o strachină. Lipsesc obiectele de inventar.
MOTmin!ul nT.

Mormîntul nT. 17. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse în groapă la 0.60 m.
de la suprafaţ!l. solului. Mormîntul a fost deranjat in parte cu oc'lzi:l nivelării tere
nului, el aflindu-se in partea de est a necropolei, in zona mult afectată. Lipsesc obiecte
de invent:J.r.
Mormîntul nT. 18. De incineraţie, cu oasele calcinate d�pu�e i'1tr-o urnă de c"Jloare
cărămizie, lucrată cu mîna, cu fundul plat. Urna a fost atacată puternic de acizii
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şi se afla la adincimea de 0,80 m. de la suprafaţa solului. Uma se pAstreazA
in stare fragmentară şi prezintă la exterior un bdu slmpl� - crestat.
Precizăm cA oasele calclnate de la acest mormint au fost depuse atit tn urnă cit
şi in jurul ei.
Inventar :
-o perlă din sticlă In stare fragmentară.
solului

Mormintul nr. 19. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse In groapA, la 0,70 m.
de la suprafaţa solului. Groapa are formă circulară şi are o adincime de 0,70 m.
La 0,50 m. de la suprafaţa solului s-a dat peste o lespede de piatră, înaltă de 0,50 m.
Sub această lespede, in pămintul de umpluturA s-au descoperit oasele calctnate ale
defunctului. In partea de est a Iespedei de piatră s-au descoperit douA fragmente
de amforă romană (o gurA şi o toartă) de culoare roşie-cărămizie.
Printre oasele calcinate s-a descoperit ca inventar un cuţit din fier cu douA
nituri de bronz.
Mormintul nr. 20. De incineraţie, oasele calcinate depuse in urnă, de culoare
cărămizie, de formă bitronconică, lucrată la roată. Urna are gîtul cilindric, cu buza
lată, răsfrintă orizontal, cu citeva ştirbituri din vechime. Sub buza vasului se află
o linie in relief.
Dimensiuni 1. 318 mm ; d.g. 190 mm ; d.f. 107 mm. (fig. 3/2).
Urna a fost acoperită cu o strachinli de culoare cenuşie, lucrată la roatA, In formA
de calotl!., cu fundul inelar şJ. buza îngroşată şi uşor refrintă in afară.
Dimensiunile străchinii : I. 0,80 mm ; d.g. 153 mm ; d.f. 65 mm ;
Uma zlicea la adincimea de 1,10 m. de la suprafaţa solului cu corpul uşor încli
nat spre nord.
In interiorul urnei s-a descoperit o mare cantitate de oase calcinate, unele
destul de bine conservate.
Inventar :
- Doi pandantivi - coşuleţ din argint, identici cu cel de la Polene.şti-Vaslul,
Gabăra-Moldovei, Onceşti-Cioara.
- o perlă butoiaş din argint executată in tehnka filigranului ;
- un cercei din argint, cu granulaţii, în tehnica filigranului (Fig. 10/5).
- o perlă masivă din calcedoniu ;
- o perlA de sticlă mată ;
- cinci mărgele din sticlă de 'Culoare albă ;
- două ace din fier, puternic oxldate ;
- trei perle din coral ;
- o perlA din cornalină ;
- o fibulă din bronz cu port-agrafa scundă, de tip carpic, (Fig. 9/1).

Mormintul nr. 21. De incineraţie cu oasele calcinate, depuse In umil. Uma are
corpul bombat, cu buza uşor risfrlntă şi dreaptă. Sub buzi se giseşte o Unle In
relief (fig. 7/4). Uma este de culoare cenuşie lucrată la roată. Dimensiuni : 1. 245 mrn ;
d.g. 216 mm ; d.f. 90 mm.
Inventar :
- şase perle din calcedoniu ;
- cinci perle din coral (fig. 11/13) ;
- O fibull din bronz.
Fibula este de tipul cu piciorul Intors pe dedesubt, cu arcul lat tl mult curbat
(reetangular In seeţ.iune) cu resortul bilateral scurt (fig. 9/6).
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In junal urnei s-au descoperit oase calclnate, cărbuni, cenuşA, o perlA de calcedoniu.
Groapa are formA cillndricl şi adincA ptnA la 1,10 m.
Uma a fost acoperită cu un capac - strachină de culoare cArAmizie, cu buza
dreaptă şi fundul inelar. Pe toatA suprafaţa vasul-urnă a fost acoperit cu o angobl de
culoare cArAmizie.
Partea inferioară a strichinii din cauza actzilor solului s-a deteriorat. Strachtna
a fost descoperitA in interiorul urnei şi aşezată cu g ura in j� peste oasele calcinate.

Mormintul nr. 22. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse In umA, de culoare
cenuşie, lucrată la roată (fig. 3/3). Vasul urnă este de formă bitronconică, cu gitul
cilindric, cu buza lată, răsfrintă orizontal, cu o nervuri in relief pe corpul vasului.
Fundul inelar. Dimensiuni : 1. 355 mm ; d.g. 200 mm ; d.f. 120 mm.
Uma a fost acoperită cu un vas in stare fragmentară din pastă poroasl lucrat
cu mina, de culoare cărămizie. Vasul acoperea intreaga suprafaţă a urnei.
La acest mormint s-a descoperit la partea superioarA o lespede de piatră, pusă
drept semn de mormint cu inălţimea de 0,45 m. şi lăţimea de 0,25 m., aşezată in po
ziţie verticalA.
In tnterional urnei s-au descoperit o mare cantitate de oase calcinate umane şi
multe obiecte de podoabă intre care menţinăm :
- 25 perle din pastă de sticlă, deformate de foc ;
- un cercei din bronz alcătuit din două cercuri cu planurile perpendiculare
unul pe celălalt, prevăzut cu o urechiuşă pentru agăţat ;
- un fragment de cercei din argint in tehnica filigranului, <:u proeminenţe
conice, torsade şi granulaţii ;
- un cuţitaş din fier puternic oxidat, cu minerul rupt din vechime (Fig. 13/2) ;
- o fibulă de tip carpic, cu port-agrafa scundă şi piciorul terminat prhtr-un
buton.
.

Mormîntul nr. 23. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse in groapă, la 0,80 m.
de la suprafaţa solului, împreună cu mulţi cărbuni. Lipsesc obiecte de inve:1tar.
Mormîntul nr. 24. De înhumaţie, la 0,80 m. de la suprafaţa solului. Scheletul de
copil era orientat nord-sud, cu faţa in sus şi cu miinile întinse pe lîn�ă c::>rp. Gr:lapa
de formă oarecum dreptunghiulară a atins stratul galben murdar, la 0,80 m. adincime.
Lipsesc obiectele de inventar.
Mormintul nr. 25. De incineraţie, cu oasele calcinate, depuse in urnă, de culoare '
cenuşie lucrată la r:lată (fig. 6/1).
Uma este de tipul cu corpul oarecum sferoidal, cu gitul larg şi scurt, cu buza
lată, răsfrintă orizontal. Fundul inelar. Urna are pe umăr o linie in relief.
Dimensiuni : 1. 280 mm ; d.g. 205 mm ; d.f. 100 mm.
Urna a fost acoperită cu o strachină lucrată la roată, de culoare ce:1uşie, cu
peretele inalt şi buza simplă şl uşor ingroşată, cu umărul di:;tinct şi fundul inelar.
Dimensiuni 1. 82 mm ; d.g. 175 mm ; d.f. 0,52 mm.

Inventar :
- cinci perle din calcedoniu (fig. 12/5) ;
- cinci perle de coral (fig. 11/2-11) ;
- 12 mărgele din sticlă ( F'ig. 1 1/12-14) ;
- un pandantiv - căldăruşă din fier cu fundul plat şi tortiţ':l h semic�rc ;
- fragmente de la pandantivi - cercei din argint in tehnica fragranului ;
- obiecte din fier puternic oxid3te.
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Săl!lceşti. Perle din ealcedon iu, sticlă şi lazulită : 1 , M. 46 ; 5-24,
M. 25 ; 7-25, M. Z8 ; 26-40, M. 30 ; 2 1 -44, M · 38 ; 55- 6 1 , M. 20 ; 62-73, M. 5.
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Fig, 13. - Săuceşti : Ceaşcă din epoca bronzului, cultura Monteoru, I� ;
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ceramică feudali, sec:.
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Mormintul nT. 26. De inhumaţie, copil, cu g�pa de formA reţblnflularA, la 0,80 m; .

ae. la suprafaţa solului. Din �chelet s-au păstraţ citeva fragmente de la craniu, de ta

_
membre precum şi de la coaste.

Lipsesc obiectele de i.nventar.
Mormtntul nT. 27. De incineraţ.ie, ca oasele . calcinate;- depuse in .urnă, de culoare
cenuşie, lucrată la roată, cu corpul bitronconic, gitul ·cilindric şi buza lată răsfrintă şl
o nervuri in relief sub buză şi fundul inelar. Pe gitul urnei se lntilneşte un decor
realizat prin linii paralele şi meandrice fig. 3/4).

Dimensiuni : I. 280 mm ; d.g. 195 mm ; d.f. 220 mm

.

Urna a fost acoperită cu o strachină, din pastă fină de formă tronconicli, uşor
deformată inainte de ardere, cu decor lustruit in spirală in interiorul vasului şi cu buza
uşor evazată.
Dimensiuni

:

1. 75 mm ; d.g. 87 mm ; d.f. 65 mm.

- trei perle din cornalini (una in stare fragmentară) ;
- două perle in formă de butoi�, goale pe dinăuntru din argint, lucrate In
tehnica filigranului (fig. 10/4). Piesele de la Săuceşti sint simple spre
deosebire de cele de la Poieneşti, Moldoveni-Gabăra şi Butnăreşti care
au ca decor proeminenţe conice sau rozete.

Inventar :

Mormîntul nT. 28. De incineraţie, cu oasele depuse in urnă, de culoare cenuşie
lucrată la roată, cu corpul sferoidal, cu gitul larg şi scund, cu buza lată, răsfrintă ori
zontal, gura largă şi f.mdul Inelar (fig. 4/4). Din cauza presiunii solului, uma prezintă
mai multe fisuri.

Inventar

- o fibulă din bronz in stare fragmentară de tip carpic (fig. 9/2) ;
- perle de calcedonlu intregi şi mai multe sfărîmate (fig_ 12/26-40) ;

- 17 mărgele din sticlă de diferite culori ;

- patru perle din paată de sticlă, topite de foc ;
- o perlă de coral.
Mormintul nT. 29. De incineraţle, cu oasele calcinate, depuse in umA de culoare

cenuşie, lucrati la roată, cu corpul sferoldal, cu gitul larg şi scund, buza risfrintă ori
zontal, fisuratA din vechime (fig. 6/3). In interiorul urnei precum şi in jurul ei s-all
descoperit oase calclnate impreunA cu un fragment de amforlt. Fundul urnei zicea la
0,80 m. de la suprafaţa solului.
Lipsesc obiectele de inventar.

MoTmlntul nT. 30. De inclneraţle, cu oasele calclnate, depuse In urni de culoare
cenuşie lucrati la roatA cu fundul inelar. Urna are corpul sferoidal cu gitul larg şi
buza latA, risfrlnti orizontal (fii. 4/3). Sub buzi şi pe gitul vasului se Intilnesc douA
nervuri In relief. Dimensiuni : I. 320 mm ; d.g. 245 mm ; d.f. 125 mm. Urna a fost
acoperită cu o strachini de formă tronconici, din ceramici de culoare cenuşie, lucrati
la roată. cu buza risfrintlt In afarA, cu fundul inelar. Dimensiuni : 1. 80 mm..
d.g. 200 mm ; d.f. 80 mm. In Interiorul urnei s-a descoperit o mare cantitate de oase
calclnate.

Inventar :
- 28 fragmente din corali de diferite mărimi ;
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- 15 perle de c:alcedonlu, Intre care una de cea. 25 mm ;
- 20 perle din pastA de stlell de culoare roşie, albi fi una de culoare verde ;
..... patru perle din pastl de sticlă tn stare fragmentarii ;
- doi cercei din argint in tehnica flllgranulul (fig. 10/7-9) ;
- trei pandantivl - clldlruşl din fier cu tortiţă ln semicerc (fig. 10/10, 13-14) ;
.

- fr&glllente de la coşuleţ din argint in tehnica filigranulul cu proieminenţe
coÎliee ;
- un pandantiv din bronz format din două cercuri concentrice (fig. 10/12) ;
- o oglindă din bronz de tip sarmato-carpic, (fig. 9/7) de formA discoidali
cu minerul lateral perforat, cu marginea uşor reliefati. Pe reversul oglinzii
abia se distinge o tamga ;
- doui ace din fier, in stare fragmentarii şi o bucati de sirmA răsucită tot
din bronz.

Mormintul nr. 31. De incineraţie, cu oasele calcinate, depuse in urnă, de culoare
cenuşie, lucrati la roată, cu corpul sferoidal şi gitul scund, buza groasă şi risfrinti
()rizontaJ, cu o linie de demarcaţie mai sus de umăr. Fundul inelar (Fig. 7/2) .

Dimensiuni : 1. 250 mm ; d.g. 140 mm ; d.f. 92 mm Urna a fost acoperită cu un
capac ·conle, inalt, confecţionat in mod special din pastă cenuşie lucrat la roată cu
prag şi buton discoidal. In j urul urnei s-au descoperit oase calcinate.
.

Inventar :
- o fibulă din bronz, de tip carpic, cu port-agrafa joasă, terminată printr-un
buton conle (fig. 9/5).
Notăm faptul că oasele din această urnă sint bine conservate pentru că urna a
fost ermetic inchisi cu capa·c pînă in momentul descoperi!.

Mormintul nr. 32. De incinera ţie, cu oasele calcinate, depuse intr-o urnă în stare
1ragmentară, de culoare cenuşie, lucrată la roată la 0,80 m de la suprafaţa solului.
Inventar :
- o fibulă din bronz, de tip carpic, cu port-agrafa scundă, terminată cu un
buton conle (fig. 9/3) .
Mormintul nr. 33. De inhumaţde, copil, la 0,80 m. adîncime. Scheletul a fost
aşezat in poziţie întinsă cu capul la nord şi picioarele la sud, cu faţa in sus şi pri
virea către sud. Cutia craniană prezintă mai multe fisuri din cauza presiunii solului.
Membrele superioare au fost aşezate pe lîngă corp, iar falangele de la membrele
inferioare au fost deranjate de la locul lor de către rozătoare. Lipsesc obiectele de
inventar.
Mormîntul nr. 34. De incineraţie, cu oasele cal'Cinate, depuse in urnă de culoare
cenuşie, lucrată la roată, la 0,75 m. de la suprafaţa solului (fig. 5/2) .
Vasul urnă are corpul ovoidal, cu gitul tronconlc şi o nervură orizontală in
relief, cu buza largă, răsfrintă orizontal şi fundul inelar.

Dimensiuni : 1. 270 mm ; d.g. 184 mm ; d.f. 94 mm.
Urna a fost acoperită cu un capac (strachină) cu gura in sus. Pe fundul străchinii
s-au găsit oase calcinate şi citeva podoabe (o mărgicii din pastă de sticlă, de culoare
cenu.�ie şi o bucată de sîrmă din argint) .
Notăm şi faptul că o parte din oasele calcinatc au fost descoperite lîngă urnă,
tntre care 2 dinţi de copiL
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ln interiorul urnei s-a descoperit o mică cantitate de cenuşă.
- Strachina lucrati la roată din ceramică de culoare cenuşie are forma tronconică, cu buza groasă şi răsfrîntă inafarA şi marginea distinctă. Fundul inelar.
Dimensiuni : I. 86 mm ; d.g. 185 mm ; d.f. 66 mm.
Lipsesc obiectele de inventar.
M01'mintul n1'. 35. De incineraţie, cu oasele calcinate, depuse in groapă la 0,60 m. .
d e la suprafaţa solului, i n zona afectată d e cetăţeni. Groapa are forma circulară şl
atinge partea superioară a stratului de nisip. Lipsesc obiectele de inventar.
Mm-mintul n1'. 36. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse intr-o urnA de culoare ·
neagră-cenuşie, cu urme de ardere secundară. Pereţii vasului fiind foarte subţiri
s-au deteriorat in contact cu aerul. Au fost salvate oasele calcinate impreunA cu
fundul urnei care zăcea la adincimea de 0,60 m.
Lipsesc obiectele de inventar.
Mm-mintul n1'. 37. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse intr-o groapă de
formă circulară, la 0,60 m. adîncime de la suprafaţa solului, fundul gropii atingind·
stratul de nisip.
Mormintul acesta a fost descoperit In zona in care au fost deranjate majoritatea
mormintelor din necropo1a. carpică.
Printre oasele calcinate s-au descoperit citeva fragmente ceramice corodate, o
fibulă din bronz şi un cuţit din fier.
Fibula este de tip carpic, cu portagrafa scundă şi piciorul terminat printr-un
buton. Intre "nod" şi buton fibula prezintă un decor punctat. Fibula acesta este iden
tică cu cele descoperite la Poi:ma-Dulceşti, In nivelul I.
Cutitul din fier lung de 14 cm., are virful rupt din vechime, iar lama este uşor
curbată. Pe tija minerului se observă un nit tot din fier.
Mormintul nr. 38. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse intr-o urnă d e
culoare cenuşie lucrată l a roată c u fundul inelar. Vasul-urnA are corpul sferoidal,
gitul larg şi scund, cu buza lată răsfrintă orizontal (fig. 5/4). Imediat sub buza urnei
se întîlneşte o nervură în relief. Urna zăcea la 1,00 m. adîn ci me.

Dimensiuni : I. 280 mm ; d.g. 208 mm ; d.f. 102 mm.
Urna a fost acoperită cu o strachină din ceramică de culoare 'Cenuşie, lucrată
la roată, de formă tronconică cu buza distinctă şi uşor rd.sfrintă. Fundul inelar.
Dimensiuni : I. 85 mm ; d.g, 180 mm ; d.f. 64 mm. In interior strachina prezintă•.
un decor lustruit.
Inventar :
un cerce! din argint lucrat în tehnica filigranului (fig. 10/6) ;
o căldăru.'iă din fi er ;
13 perle din cal-ccdoniu ;
trei perle di:1 s1 iclă ;
două perle din cornalină ;
cinci perle din pastă de sticlă ;
- 31 fragmente de coral (fig. 1 1/1) ;
- bucă ��le de fard de culoare roz.

-

Mo;m'ntul nr. 39. De incineraţ\e, cu oasele calcinate depuse in urnă de culoare
cenuşie, lucrată la rootă, cu fundul i :telar.

Urna face parte din c:�.tegori::l tipurilor cu c:>rpul bitronconic, gitul cil ind ri c, buza
lată şi u-şor râ>frî:ltă orizontal, cu o nervură în relief sub buza vasului (Ii�. 8/1 ) .

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

180

VIOREL CAPITAN•J

Fundul urnei zăcea la 0,80 m. de la suprafaţa solului, intr-o groapă de formă
circulară.
In interiorul urnei s-au descoperit oase calcinate precum 'i citeva obiecte de
podoabă.
Dimensiuni : I. 320 mm ; d.f. 11,2 mm
Vasul urnă a fost acoperit cu o fructieră din pastă de culoare cenuşie, lucrată la
roată, cu piciorul scund şi gol pe dinăuntru (Fig. 8/5). Umărul cupei este distinct şi
.are marginea evazată şi uşor arcuită.
Dimensiuni : I. 161 mm ; d.m. 235 mm ; d. piciorului 90 mm.
.

Inventar :
- o mărgică din pastă de sticlă ;
- un fragment dintr-un coşuleţ de argint lucrat în tehnica filigranului.
Mormintul nr. 40. De incineraţie, depus in groapă. Oasele C3lcinate au fost des
coperite sub o lespede de piatră la 0,60 m. de la suprafaţa solului. Piatra a fost pusă
drept semn de mormînt, pe direcţia E-V. Are o lungime de 0,80 m şi o lăţime de 0,30 m.
Iniţial a fost pusă o singură lespede de piatră, care prin degradare s-a fărămiţat in
mai multe bucăţi. In apropierea pietrelor s-au descoperit şi fragmente de la o urnă
de culoare cenuşie lucrată la roată, din categoria urnelor fără toartă cu corpuil'
sferoidal alungit, cu buza lată răsfrlntă ori:oontal, cu o linie despărţitoare. Sub buza
vasului se observă o dungă în relief.

41. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse în groapă la 0,50 m.
suprafaţa solului, in zona in care necropola a fost deranjată. Groapa are forma

Mormintul nr.
de la

Monnintul nr. 42. De inhumaţie, la 0,60 m. de la suprafaţa solului. Scheletul a
fost aşezat cu faţa în sus, cu mîinile pe lingă corp. Mormintul a fost deranjat de o
groapă medievală. Ca inventar s-a descoperit un cuţi� din fier în stare fragmentară.
Locul unde a fost descoperit mormintul de inhumaţle se află în pantă, iar stratul
vegetal a fost impins prin nivelare către marginea necrop6lei, aşa se explică că
acest mormint se află la o adincime mai mică faţă de celelalte monninte de inhu
maţie.

circulară şi atinge partea superioară a stratului de nisip.

Mormintul nr. 43. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse in groapă, de formă
circulară. Peste oasele calcinate s-a aşezat o gură de la o urnă de culoare cenuşie
lucrată la roată.
Fundul gropii se află la 0,80 m. de la suprafaţa solului.
Lipsesc obiectele de inventar.

Monnintul nr. 44. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse in urnă, de culoare
cenuşie, lucrată la roată, cu fundul inelar. Vasul urnă are forma sferoidală cu gitul
larg şi buza lată, răsfrintă orizontal (fig. 5/3) .
Sub buză şi pe umăr se observă cîte o linie in relief. Dimensiuni : I. 255 mm ;
d.g. 200 nun ; d.f. 105 mm. Uma a fost a!Coperită cu o strachină de culoare cărămizie,
din pastă fină, lucrată la roată, cu peretele înalt, buza uşor ingroşată, cu umărul
distinct şi fundul inelcar.
Dimensiuni : I. 71) mm ; d.g. 170 mm ; d.f. 75 mm
.

Inventar :

- o fibull din bronz cu portagrafa în formă de teacă, cu arcul semicircular,
rectangular tn secţiune şi resortul bllateral, cu piciorul decorat prin infă
şurare (fig. 9/6).
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Mormintul nT. 45. De inhumaţie, copil, la 0,60 m. adincime. Ooasele au fost de
ranjate de o groapă feudală.
Inventar :
- un cuţitaş din fier.
MOTmintul nT. 46. De incineraţie, cu oasele calcinate depuse intr-o groapA de
formă rotundă, la cea. 0,80 m. de la suprafaţa solului. In interiorul gropii s-au des
coperit foarte multe oase calcinate.
Inventar :
- 7 perle din care 4 din cal•cedoniu şi 3 din sticlă precum şi o aplică din
bronz şi citeva fragmente ::eramice corodate din pastă cenw;; ie (fig. 12/1-4).
MoTmîntul nT. 47. De inclneraţie, cu oasele calcinate, depuse in urnă la 0,70 m.
adincime, de culoare cenuşie lucrată la roată, de tipul vaselor cu corpul sferoidal, cu
gitul larg şi scund, cu buza lată şi uşor răsfrîntă. Sub buza vasului se întîlneşte o
nervură in relief. Vasul are gura largă şi fundul inelar (fig. 6/2).

Dimensiuni 1. 254 nun ; d.g. 224 nun ; d.f. 94 nun
I n interiorul urnei, peste oasele calcinate a fost descoperită o strachină tronco
nică de culoare cenuşie, lucrată la roată, cu gura largă şi peretele drept, cu buza
uşor trasă înafară, cu umărul distinct.
.

Dimensiuni I. 88 nun ; d.g. 160 mm ; d.f. 55 mm.
Lîngă urnă s-au descoperit citeva fragmente ceramice lucrate cu ms:na, cărbuni
şi citeva oase calcinate, precum şi un fragment de amforă romană şi o cataramă ovală
din bronz (fig. 10/16) .
Inventar :
- 22 fragmente din corali (fig. 11/4) ;
- 5 perle din pastă de sticlă ;
- 3 perle din calcedoniu ;
- 1 căldăruşă din fier.
MoTmîntul nT. 48. De incineraţie, cu oasele calcinate, la 0,60 m. adincime, depuse
în urnă, de culoare cenw;;ie, lucrată la roată, de tip amforă, fig. 8/3) cu gttul scund,
buza îngroşată, fundul adîncit (inelar) cu două torţi prinse vertical de gît ş.i umăr
asemănătoare urnelor descoperite la Poieneşti, Pădureni, Virteşcoi, Sohodor. Deasupra
urnei s-a descoperit un alt vas lucrat cu mina, decorat cu două briuri alveolare
simple dar crestate. I n interiorul urnei peste oasele calcinate a fost pusă o căniţă cu
ofrande (fig. 8/4). Căniţa este din pastă fină. de culoare cenuşie, lucrată la roată, cu
toarta spartă d\n vechime, care pornea din buza vasului. Tipul acesta de căn1ţă se
întîlneşte in aşezarea de la Poiana-Dulceşti, in cele două nivele de locuire.

Alte obiecte de inventar lipsesc.

LA NECROPOLE DACO-CARPIQUE DE SAUCEŞTI (BACAU)
Resume

L'auteur presente les resultats des !ouilles pratiquees dans une necropole daco
�arpique situee dans l'espace de la commune Săuceşti, sur l'endroit "Morăriţa•.
0n a y decouvert 48 tombeaux, 41 d'entre eux etant d'1tlfCineration et 7 d'inhu
mation. Les demiers appartiennent a quelques enfants. Dans 28 tombeaux d'inci
neration, on a utilise des urnes pour les ossements calcines, et seulement dans 13
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ceux-ci ont ete deposes directement dans la terre. Un trait caracterlstlque de cette
necropole est la presence des dalles en pierre nonfaconnees qul ont servi, peut-�tre,
conune s�les funeraires dans 6 tombeaux. Dans 28 tombeaux, on a decouvert beau
coup d'objets de parure : pedantifs-petits paniers en argent, perles en verre et calce
doine, perles de corali, perles en cornaline, pendantlfs-amulette� en bronze, un mlrolr
de type sarmatho-carplque. Des couteaux en fer se trouvent dans 8 tombeaux.
On o decouvert aussi, dans la necropole, 1 3 fibules de type carpique et au porte
agrafe en forme de fo"Qr:·eau en fer et bronze.
Quant a la ceramique, elle est tres bien conservee. Les types predominants sont
les bitronconiques, suivis par les spheroidaux au bord large ou etrolt, ayant parfols
sur l'epole du vase une, deux ou meme trois lie;nes e'l reliP.f.
La necropole de Săuceşti appartien. conune rlte et rltuel, a la populatlon daco
carplque et doit etre datee : na-IIIa siecles n.e.

EXPLICATIONS DES FI GURES
Fig . 1.
Le plane de la necrJp'lle d'lco-carpique de Sluceşti.
Fig. 2. - Profil de la paroi C uest de la section, IV.
Fig. 3. - Urnes ci :1eraires : 1 T. 2 ; 2. T. 20 ; 3. T. 22 ; 4. T. 27.
Fig. 4. - Urnes ci 1erail·es : 1 T. 13 ; 2 T. 34 ; 3 T. 44 ; 4 T. 38.
Fig. 5. - Urnes cineraires 1 T. 13 ; 2 T. 34 ; 3 T. 44 ; 4 T. 38.
Fig. 6. - Urnes cineraires 1 T. 25 ; 2 T. 47 ; 3 T. 29 ; 4 T. 7.
Fig. 7. - Urnes cineraires 1 T. 10 ; 2 T. 31 ; 3 T. 1 5 ; 4 T. 21.
Fig. 8. - Urnes cineraires : 1 T. 39 ; 2 T. 14 ; 3 T. 48 ; 5 T. 39.
-

Fig. 9. - Fibules daco-carpique et miroir de type �arm1to-carpique : 1 T. 20 ; 2 T. 28 ;
3 T. 3 2 ; 4 T . 44 ; 5 T . 3 1 ; 6 T . 21 ; 7 T 30.
Fig. 10. - Objets de p3.rt1re e'1 ar"e:' t en br-.:"z : 1 -2 T. 28 ; 3 T. 4 ; 4 T. 27 ; 5 T. 20 ;
6 T. 38 ; 7-14 T. 3 0 ; 15 T. 7 ; 16 T. 47.
Fig. 1 1 . - Objets d<> parure en c Jrail 1 T. 38 ; 2 T. 25 ; 3 T. 21 ; 4 '1'. 47.
Fig. 12. - Types dl' perles de la necnpJle dE' S iuce")ti : 1 T. 48 ; 5-6 T. 25 ; 7-25 T. 28 ;
26-40 '• . JO ; 41-44 T. 33 ; 45-61 T. 20 ; 62-73 T. 5.
Fig. 13. - 1. Tasse du type Monte:>ru ; 2-6. dramiqu e du m:>yen âge, d'ltee XVI-e xvn-e siocle:.
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SAPATURILE DE SALVARE DIN AŞEZAREA PREFEUDALA
DE LA LESPEZI-HOMOCEA
de IOAN MITREA

In.că din 1966 eJ"au cunoscute fragmente ceramice prefeudale provenind
dintr-o aşezare situată in punctul Dealul bisericii, din satul Lespezi, co·
muna Homocea, judeţul Vrancea t .
In toamna anului 1974, am efectuat o nouă cereetare de suprafaţă in
punctul Dealul .bisericii. In afara unor fragmente oeramice găsi·te la supra
faţă, oare confirmau existenta unei aşezări prefeudale, la citeva sute de
metri de N-NS de biserica din Lespezi, in malul drept al pinului Prisecii,
am observat groapa unui bordei. Primele fragmente ceramice găsite in
'baluzul acestui mal, rupt proaspăt de viiturile provooate de ploile toren
ţiale, ne indicau că ne aflăm in faţa unei loouinţe prefeudale. In această
situaţie, s-a procedat la efectuarea unor săpături arheologice de salvare
in locul in care in mal, se contura profiLul gropii locuinţei 2.
După indreptarea malului pentru conturarea cu claritate a profilului
peretelui maLului şi l"espectiv a locuinţei, s-a deschis o casetă prin oare s-a
urmărit să se surprindă partea din locuinţă nederanj,ată de vii·tură.
In profil (fig. 1) s-a observat că la circa 0,30-0,35 m de la suprafaţa
acllllală a terenului se găsesc fragmente cel'lamice prefeudale. Deci, La baza
stratului de pămînt castaniu--brun, stret gros de cil'loa 0,30-0,35 m se află
nivelul prefeudal de călcare. Sub acest nivel, se găseş;te un s.trat de pă
mint castaniJu-roşcat, La baza căr:ui·a se observă o dungă de chirpic şi res
turi ceramcie ce aparţin unui orizont neolitic 3.
Stratul cu resturi de cultură materi·ală neolitică, se găseşte deasupra
stratuLui de pămînt argilos steril.
Prin săparea casetei s--au putut surprinde parţial limitele gropii locu
inţei prefeudale. In urma prăbuşirilor provocate de viiturile succesive, a
mai rămas aproape jumătate din groapa acestei locuinţe. Elementele oons1

2

3

1. Mitrea, De.coperiTt pTefeuda.le din Tegiunea. centTa.l-esticii a. Ca.J"pa.ţil07' orien
ta.li şi din zona. de contact cu Podişul Moldovei, in Ca.f"Pica, 1, 1968, p. 254, nota
1
16 ; p. 255.
Săpăturile de salvare au fost efectuate cu fonduri puse la dispoziţie de Muzeul
de istorie şi etnografie Focşani. Materialul rezultat a intrat în colecţia muzeului
amintit. Mulţumim şi pe această cale conducerii muzeului din Focşa.Ri, pentru
sprj.jinul acordat in efectuarea acestor săpături de salvare.
Din nivelul neolitic s-au recoltat mai multe fragmente ceramice şi un fragment
de idol. Caracteristicile materialului ceramic recoltat ca şi fragmentul de idol, ne
indică un nivel arheologic aparţinînd culturii Cucuteni A.
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tatate 1a partea din locuinţă surprinsă prin săpătură, ne permit să afirmăm
că a fost o locuinţă de tipul celor adîncite parţial în pămînt (fig. 1 profi l).
Avînd în vedere faptul că podeaua locuinţei se afla la circa 1 m faţă
de nivelul prefeudal de călcarE>, putem include această locuinţă în cate
goria bordeielor. Groapa acestui bor:dei, de formă reotangulară in plan, cu
lungimea laturei de nord de 3,80 m, avea colţurile uşor rotunjite, pereţii

Lespezl-Homocea. Planul şi profilul locuinţei. de tip bordet, din sec.
Fig. 1.
VIII-IX. 1. sol castaniu-brun ; 2. sol castaniu-roşcat ; 3. sol argilos steril ;
4. umpluturA ; 6. mal rupt ; 6. pietre.
-
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aproape drepţi in plan vertical. In colţul de NE al locuinţei, la oarecare
distanţă de pereţi, s-au găsit resturile unui pietrar prăbuşit. Pietrele de la
baza instalaţiei pentr.u ·încălzit şi prepararea hranei, delimitau o vatră de
form ă aproximativ ovală, avind gura orientată spre mijlooul loouinţei. In
jurul vetrei ca şi pe vatră s-au găsit mUlţi bolovani .
In umplutura gropii bordeiului, ca şi pe podea, şi mai ales in zona pie
tnarului, s� găsit o mare Qintitat,e de cel'lUŞă şi -cărbuni, (:eea ce ne deter
mină să apreciem că .această Locuinţă a fost distrusă prin incendiu .

In stratul de umplutură situat peste podea, dar mai ales la nivelul po
delei şi ou d-eosebire printre pietrele vetrei, s-au găsit numeroase fragmente
ceramice.
Ceramioa descoperită in locuinţa de
in două categorii principale.

La

Lespezi-Homocea se imparte

O primă categorie o consUtuie ceramica lucrată cu mina dintr-o pastă
ce conţine in compoziţie cioburi pis ate şi foarte rar microprundişuri.
Din această categorie de pastă au fost lucrate in special vase de tip
borcan , de diferite dimensiuni, ou fundul mult ingroşa.t, pereţii mai groşi
spre bam vasuLui, ou buza mai mult sau mai puţin răsfrintă. Aceste vase.
lucrate cu mina, prezintă oa ornamente pe buză, alveole şi crestături (fi;g .
2/1 3, 7 ; fig. 3/1, 3). Din aceeaşi pastă, ou cioburi in compoziţie, s-au lucrat
şi tipsii (tigăi). In preajma vetrei din lociunţa de la Lespezi s-au găsit citeva
fragmente ce proveneau din aceeaşi tipsie, de dimensiuni mici, cu funduJ
in�Zroşat, marginea scundă şi buza subţiată la exterior (fig. 2/8 ; fig. 3/7).

A doua categorie de oeramidi descoperitA la Lespezi, o constituie spe
ria lucrată la roată. In marea sa majoritate ceramica din această categorie
a fost confecţionată la o roatA cu turaţie lentă, dintr-o pastA mai bună, cu
cioburi mici şi micropl"undişuri în compoziţie.

Din această pastă au fost confecţionate la roata ou tUTaţie lentă, vase

de tip borean, de dimensiuni diferite, cu buza mai mult sau mai puţin
răsfrîntă. Vasele din această categorie au fost o rnamentale ou benzi de
striuri vălurite şi benzi mai Inguste sau mai late de striurl dispuse orizon
tal, (fig. 2/2, 5 ; fig. 3/2 ; fig. 4/1 , 2, 3 , 6) .

Uneori striurile orizontale sint dispuse la distanţe mai mari de circa
(fig. 4/4) sa:u chiarr 3 cm (fig. 4/7). Sint şi cazuri cind suprafeţe mai

l
cm

mari din corpul vaselor sint decorate ou striurl orizontale (fig.

4/8).

Semnalăm şi un fragment ceramic care provine din gura unrui vas mai
mare, cu pereţii groşi, buza răsfrintă şi teşită, decorat cu striuri dispuse

vertical in fascicole (fig.

2/4 ; fig. 3/4).

cu

cateforia ce:ramicii lucrate la roatA ou .turaţie medie. dintr-o pastă mai ales
cu microprundişuri in compoziţie. Vasele lucrate din această pastă, la roata
cu turaţie medie, sint bine execmtate, au pereţii mai subţiri. Ca forme, din
această pastă, au fost oonfecţionate tot vase de tip borcan, de diferite di
mensiuni (mai ales de mărime mijlocie) decorate cu motive fol"ffi•ate din
.benzi de striuri drepte
şi benzi văluite /(fig.
2/6).
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Alături de ceramioa confecţionată la roata
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Lespezi-Homocea.
Ceramică lucrată
cu mina şi la roată din sec. VIII-IX
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Lespezi-Homocea.
Ceramică lucrată
cu mina şi la roată din sec. VIII-IX.
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Lespezl-Homocea.
Ceramlcl lucrati
cu mina şi la roati din sec. VIII-IXhttp://www.cimec.ro
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Ceramioa de la Lespezi Homocea işi găseşte analogii in ceremica des
coperită in tr-o serie de aşezări din Moldova, di ntre care ·amintim Hlincea-·
Iaşi 4 Spinoasa s, Oituz 6, O nceş ti 7, Băiceni-Silişte s, Brăşăuţi 9 şi Izvoare
-

Bahna to.
Pe bam anaLogiilor intre ceramioa descoperită 1a Lespezi-Homocea şi
ceramioa descoperită i n allezărHe menţionate mai sus, considerăm că in
ventarul locuin ţei prezentate , ca şi aşezarea in ansambLul săJu, poate fi
datată in secoLul al VIII-lea şi inceputul secolului al IX-llea1.
Rezultatele săpăturilor de saJ,W:re de la Lespezi-Homocea, se inscriu
in rindul numeroaselor cercetări arheologice din u Ltimi i ani, menite a con
tribui intr-o măsură tot mai mare la cunoaşterea culturii materiale din
perioada celei de a doua jwnătăţi a mi leniului I e.n., timp in care are loc

desăvîrşirea procesului etnogenezei poporuLui român.

LES FOUILLES ARCH:f:OLOGIQUES L'ETABLISSEMENT PR:f:FEODAL
D'LESPEZI-HOMOCEA (DIST. DE VRANCEA)
Resume
Dans l'automne de 1974 on a e!feetue, dans l'etabll.ssement de Lespezi-Homocea
(district de Vrancea), des foullles archeolog.lques de B&uvegarde. On y a d�uvert
une habltatlon type chauml� qul avalt un four en pierre dana eon ooln de N-E. Dana
l'habltatlon on a trouve une grande quantLte de �amlque travalllee l la main et
a ,la roue. L'analyse de la ceramique, les analogles avE!IC la c6ramique decouverte dana
d'autres habltats de Moldavie, (comme Hllll��Iaşt, Spinoasa, Oltuz, Onceştlt Blll
cenl, Brll.şluţi et Izvoare-Bahna), noua permettent de dater l'habttat de Lespezt
Homocea au Vlll-e siecle et au debut du IX-e.
M. Petrescu-Dtmboviţa şi colaboratorii, ŞAneierul Hlir&eeA - ICI,ft ln SCIV, IV,
1954, 1-2, p. 233 şi urm. ; idem, SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 887 şi urm. Avem In ve
dere materialele de la Hlincea caracteristice aec. al VUI-lea şi Inceputul sec. al
IX-lea.
5 A. Nlţu t4 n Teodor, RApon ruupra SORdca�lut cltn CJ,fezt�reA pre'f'l,udal4 de IA Spt
noa.sA, In MAteriAle, IV, 1959, p. 485 şi wm. ; A. Niţu, Em. Zaharia şi D. Teodor.
Sondcljul de lA SptnoosA-Erbiceftt, In MAtertczle, VI, 1959, p. 531 şi urm. ; D. Teo
dor ş1 Em. Zaharia, So71dcjele de IA SptROCIBA 1t Erbtcent, ln Ma.tertczle, VIII, 1D82,
p. 35 şl unn.
8 D. Gh. ,Teodor, C. Buzdugan şi I. Mitrea, Descoperirile e�rheoloQtce ele IA ott._
(judeţul Bacău), in CArpkcl, Il, p. 309 şi urm.
7 I. Mitrea, AfeZCireA prefeudAI4 ele IA Oncefti-Ba,c4u, !n CArpictJ, IV, 1971, p. 271
şi urm.
8 I. Ioniţi şi V. Splnel, A.fezAreA prefeudal4 tlrzte ele IA B4keni-Stlt,te, In Arh.
Mold., VII, 1972, p. 307 şi unn. Materialul din locuinţa XVLU este atribuit ID
totalitate sec. al VIII-lea.
9 V. Spinel şi D. Monah, .AfezAreCI .prefeud414 ele IA Br4fu1t, ln Mem. Antiq., II, 1970.
p. 37,1 ti unn.
10 ·1. Mitrea, AfemreA prefeudal4 de ICI lZVOAre-BAhM, In CorptcG, VI, 1973-.lDTf,
p. 55 şl urm.
4

,

,
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. Fig. 1.

Lespezi-Homocea. Plan et profil de l'habitation du type "hutte"
IX-e siecles).
Fig. 2. - Lespezi-Homocea. Ceramique travaillee a la roue et a la main
IX-e siecles).
Fig. 3. - Lespezi-Homocea. Ceramique travaillee a la roue et a la m.ain
Ix-e siecles).
·.Fig. 4. - Lespezi-Homocea. Ceramique travaillee a la roue et a la main
IX-e siecles).
-
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AŞEZAREA MEDIEVALA DIN SECOLELE XIV-XV
DE LA CURTEA DOMNEASCA - BACAU
de Al. ARTIMON şi l. MI'J�REA

Cercetările medievale întreprinse la cetăţile, curţile d omneşti şi aşe
zările urbane de pe teritoriul Moldovei s-au soldat cu rezultate deosebite·
pe lini'a cunoaşterii trecutului lor istoric.
Ou acest prilej s-a stabilit evoluţia is torică a cetăţilor de piatră de la
Suceaw 1, Neamţ 2 şi Roman 3, a curţilor domneşti de la Suceava 4, Pia-tra
Neamţ 5, VasLui 6, I�i 7, Hill?i s şi B acău 9, cit şi cercetarea genezei oraşelor
Suceava 10, Baia 1 1, Roman 1 2, Ia şi 13 etc. Nu incape nici o îndoială că, aşa

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10

11

SCIV, tom. IV, nr. 1-2, 1953, p. 335-347 ; M. D. Matei, Contribuţii arheologice l4
istoria oraşului Suceava, Bucureşti, 1963, p. 89-131 ; M. D. Matei, Al. Andronic,.
Cetatea de Scaun a Sucevei, Bucureşti, ed. 1-a 1965, ed. II-a 1967.
N. Constantinescu, Date noi fn legătură cu Cetatea Neamţului, in SCIV, XI, 1960,
1, p. 81-105 ; idem, Din nou in legătură cu problema Cetăţii Neamţului, Bucureşti,
ed. 1, 1963, ed. I l , 1968.
L. Chiţescu, Principalele rezultate istorice ale cercetărilor arheologice din ceta
tea medievală de l4 Gidinţi (Roman) in SCIV, 17, 1966, 2, p.405-414 ; idem, Cu
privire la tehnica de construcţie a Cetăţii noi de lîngă Roman, in SCIV, 18, 1967,

4, p. 661-669.
Vezi SCIV, IV, 1-2, 1954, p. 291-296 ; SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 768-777 ; Al. Andronic,

Cercetări arheologice privind unele curţi domneşti şt cetăţi medievale din Ro
m4nia, in Studii şi articole de istorie, XIII, Bucureşti, 1969, p. 72 ; L. Chiţescu,
Cercetări arheologice l4 Curtea Domnească din Suceava, in Cercetări arheologice,
1, Bucureşti, 1975, p. 245-259.
Eugenia Neamţu, Date istorice şi arheologice cu privire la .Curtea Domnească din
Piatra Neamţ, in Mem. Antiq., I, 1969, p. 227-240.
Al. Andronic, Eug. Neamţu, FI. Banu, Săpăturile de salvare de l4 Vaslui, in Ma
teriale, VIU, 1962, p. 89-90 ; Al. Andronic, 1. Ion iţă, Fl. B anu, Şantierul arheologic ·
Vaslui, în Materiale, VIII, 1962, p. 795-802.
Al. An dronic, Eugenia Neamţu, M. Dinu, Săpăturile arheologice de l4 Curtea
Domnească din Iaşi, in Arh. Mold., V, p. 169-285.
Al. Andronic, ·Eugenia Neamţu, Gh. Melinte, Principalele rezultate ale cercetă
rilor arheologice de l4 Huşi, in R.M., II , 1965, număr special, p. 456.
Iullan Antonescu, Curţile domneşti de l4 Bacău, in Carpica, 1969, p. 331-342.
M. D. Ma�i, Unele probleme in legătură cu inceputurile vieţii orăşeneşti l4 Su
ceava., in SCIV, XI, 1960, 1 , p. 107-124 ; idem., Contribuţii . • . . • • . . . . . . • .,
p. 13-77 ; vezi G. Ignat şi St. Chep tea, Inceputurile oraşului medieval din Mol
dova in lumina datelor arheologW:e şi istorice, in Anuarul Institutului de istorie
şi arheologie .,A. D. Xenopol" , laşi, IX, 1972, p. 651-654.
Dan Gh. Theodor, Noi date arheologice f'eferitoare l4 Tg. Bata, in Ma.terltle, IX,
p. 353-365 ; Eugenia Neamţu, Vasile Neamţu şi Stela Cheptea, Contribuţii l4 pro
blema Inceputurilor oraşului Baia, comunicare reprezentată la Iaşi la 18 martie
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cum arătau unii cercetători, datele arheologice au. contribuit la definirea
m€Canismului complex al procesului indelungat social-economic al genezei
şi dezvoltării oraşelor medievale din ţara noastră, precum şi precizarea
roLului jucat de curţile domneşti in accelerarea procesului de urbanizare
a tîrgurilor noastre medievale, ca .urmare a reportu.rilor stabilite in evul
mediu intre aceste tîrguri, eentre importante de meşteşug·ari şi negustori,
şi curţile domneşti ridicate in aceste oraşe 14,
In ace�i timp trebuie să arătăm că in numeroase articole, in diverse
studii monografice, cercetătorii au căutat să explire geneza oraşelor medie
vale român�ti 15.

Pe această linie a cercetării genezei oraşelor medievale româneşti, a
curtilor domneşti, se inscrie studierea arheologică a trecutuLui istoric al
Bacăului, vechi centru urban al Moldovei medievale.
Din punct de vedere geografic. Bacăul este aşezat in zona subcarpaţilor
Moldovei, la confluenţa Bistriţei cu Siretul. la o altitudine de circa 170 m.

Această poziţie naturala aeosemt de favorabilă a generat apariţia a
numeroase aşezări, � după cum o ilustrează descoperirile arheologice
efectuate in zona central-estică a oraşului, pe terasa inferioară a Bistriţei,
unde au fost surprinse urme de locuire din epoca bronzului, din secolele
IV-V şi VI-VII 16.

s
· �

!-1"967 jl au fost determinate de găsirea în perimetrul curţii
bisericii Preet
nor urme de zidărie ce proveneau de la o construcţie.
Primele
toamna anul

wes

ţii arheologice

intreprinse

la

Bacău

datează

din

1972 cu prilejul dezbaterii ştiinţifice cu tema : I nceputurile oraşului medieval din
Moldova în lumina datelor arheologice şi istorice (vezi G. Ignat şi Stela Cheptea,
op.cit., p. 653.
12 M. D. Matei, L. Chiţescu, Problemes historiques conce1'114nt la forteresse du temps
de Muşat et l'etablisement urbaine de Roman, in Dacia, N.S., X, 1968, p. 291-320 ;
idem, Probleme istorice in leg4tur4 cu fortifiooţia muşatin4 şi aşezarea or4fe
neasc4 de la Roman, in Studii şi materla.le de muzeografie şi istorie mtlttat'4,
Bucureşti, 1988, 1, p. 31-62.
13 Al. Andronic, ContribuţU arheologice la istoricul oraşului laşi in perioada feu
dal4, in Arh. Moldovei, I, 1981, p. 271-281 ; idem, Contributtons des t'echet'ches
archeologiques a l'histotre de la ville de lassy, în Dada, N.S., IX, 1985, p. 483-467 ;
Al. Andronic, Eugenia Neamţu, M. Dinu, op. cit., p. 169-285 ; Al. Andronic, Iaşii
pin4 In secolul al XVII-lea, in Cercetări istorice, Seria nouă, I, Iaşi, 1970, p.
98-108.
14 Al. Andronic, Rezultatele cet'cet4rU ştiinţifice dtn anii 1947-1972 privind studte
t'ea oraşelor şi fortificaţtilor din Moldova în Comunic4ri de istorie şi filologie,
Bacău, 1973, p. 61.
1 5 St. Olteanu, Cercetări cu privire la geneza oraşelor din Ţara Romdneasc4, in
Studii, 6, 1983, p. 1255-1258 ; D. Ciurea, Noi contribuţii privind oraşele şi tirgurile
din Moldova in secolele XIV-XIX, in Anuarul Institutului de istorie şi at'heologte
,,A. D. Xenopol", Iaşi, VII, 1970, p. 21-58 ; M. D. Matei, Contribuţii . . . . . . . .,
p. 5-"17 ; St. Pascu şi S. Goldenberg, DesJYI'e oraşele medievale din unele ţ4ri du
nclrene, in Anuarul Institutului de istorie şi arheologie din Clu;, tomul XIV, 1971 ;
G. Şerban, Geneza oraşelor medievale t'om4neşti, In Studii şi at'ticole de istorie,
1989 ; c. C. Giurescu, Tirguri sa.u oraşe şi cet4ţi moldovene din secolul al X-lea
pin4 la mt;locul secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1987.
18 I. Mitrea şi Al. Artimon, Descoperiri JYI'efeudale de la Curlea Domneasca Badu,
în Carpica, 1971, p. 255-252.
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Cu acest prilej au fost scoase la iveală fundaţiile Curţii Domneşti ridicate
de Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare 17.
In urma săpăturilor arheologice din anii 1967 şi 1968, care s-au soldat
cu rezultate deosebite pe linia cunoaşterii trecutului istoric al Bacăului,
se impunea amplificarea acestor cercetări şi stabilirea unor raporturi care
au existat intre Curtea Domnească şi aşezarea urbană.
Ca urmare a aoestui fapt in campaniile de săpături din anii 1970, 1971,
1972 şi 1973 (vezi planul general) au fost deschise in perimetrul curţii bise

ricii Precista şi in grădinile locuitorilor Gane şi Scărlătescu, un număr de
34 secţiuni şi mai multe casete, dispuse astfel incit, in funcţie de formele
de teren, dar şi de posibilităţile reale de lucru, să se obţină dt mai multe
date şi l>bservaţii privind aşezarea medievală de aici (fig. 1 ) ts.
Dacă ne referim la stratigrafia locului pe oare 1-a cuprins săpăturile
noastre trebuie să arătăm că o mare porţiune din terenul cereetat a fost
derenjat prin succesive înmormîntări din secolele XVI-XIX. In majoritatea
secţiunilor practicate s-a observat că gropile acestor morminte au distrus
straturile de cultură anterioare şi au ingreunat in mare parte stabilirea
unor date istorice privitoare la evoluţia societăţii omeneşti pe aceste me
leaguri de-a lungul secolelor.

O situaţie mai dară stratigrafică s-a obţinut In secţiunea XV care a
fost mai puţin deranjată de gropile mormintelor.

Ou acest prilej s-a observat că baza săpăturii este, fărA excepţie, re
prezentată de solul viu de culoare galbenă. La partea superioară a solului
viu şi fără ca pînă tn prezent să fi aflat un complex anumea căruia să-i
aparţină, sau să se inscrie intr-un strat continuu de cultură, au apărut, in
anumi.te porţiuni, fragmente ceramice din epoca bronzului( culturile Mon
teoru şi Noua). Urmează un strat de culoare brun-cafeniu corespunzător
nivelului prefeudal de locuire. Peste acest strat de loouire prefeudal se su
prapune un strat de pămînt gri deschis in care sint prezente numeroase
fragmente ceramice caracteristice sfîrşitului secolului al XIV-lea - prima
jumătate a secolului al XV-lea.
Stratul imediat următor corespunde nivelului de locuire din a doua
jumătate a secolului al XV-lea şi prima jumătate a secolului al XVI-lea.

Reţinem faptul observat In timpul cercetării că aici a avut loc o răzuire
a limitei superioare a stratu1ui de la sfîrşitul secolului al XIV-lea şi
prima jumătate a secolului al XV-lea, operaţiune efectuată pentru ame
najarea Curţii Domneşti. In acest sens, s-a observat existenţa unei dungi
de pămînt galben care provenea de la construcţiile ridicate aici In a doua
jumătate a secolului al XV-lea. Peste această dungă de pămînt galben s-a
amenajat pavajul compus din pietre de riu şi carieră.
17
18

Iulian Antonescu, op. ctt., p. 331-342.
Pentru rezultatele slpiturilor privind comuna primitivi şi epoca prefeudall, vezi
1. Mitrea şd Al. Artimon, op. ctt., p. 225-252 ; Rezultatele cercetărilor prefeudale
din anii 1971-1972, vor face obiectul unui articol separat. De asemenea cercetl
rile privind Curtea DomneascA vor face obiectul articolului lntocmit de Iulian
Antonescu şi Al. Artimon, Date noi privind Curtea DomneascA din Baclu.
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Legenda

� -Locuinfi .sec.XIV-XV

o - cupftJr sec. tr-v
e - Cuptor .sec.XIr-XV

-�etre se.:. XIV-XV

al

Fig. 1..

-L:J:.Ji,•rJ st!C. /V-f; VHM

-

Planul săpăturilor de la Curtea Domnească din Bacău (1970-1973)

I n sfîrşit, deasupra acestui strat, se găseşte un pămînt amesrteoat in oare
s-au găsit materiale arheologice din .secolele XVII-XIX (fig. 2).
In rindurile ce urmează ne vom referi numai la nivelul de loouire da
Und de la sfirşitul seooluln..li al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al

Cercetările efectuate in cele 34 de secţiuni s-w soldalt ou descoperirea
a 5 locuinţe şi a două cuptoare din secolele XIV-XV. Nu incape nici o in
doială el au fost mai multe locuinţe, aşa cum rezultă din găsirea in peri
metrul sApat de noi a unor nmneroase fragmente oeramice, urme de vatră

XV-lea.
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!Şi chirpic, dar aceste locuinţe au fost distruse de intervenţiile ulterioare
legate de amenajarea Curţii Domne<:ti, iar mai tirziu de cimitirul medie
val care a luat fiinţă in jurul bisericii Precista.

�

Legenda
� - P.im.rnt vcg.etill
g -Pav•J
c:::J -Len tilă pimint g11lhen

�� = = = -= = -=-= = = -=:.- -.:_ � � =· =:.::-·-_.:..:__: ��- =--:=-----::---:--- -==-�

Fig. 2.

-

U - PJm!.1t gri dt:.schi.s
� - PJminl brun c.-feniu
� -PJmint galben viu

e

&"! . '"'

Profilul peretelui de vest al secţiunii XV.

Locuinţele descoperite sint de două tipuri : de suprafaţă !Şi adincite
in pămînt.
1. Locuinţele de suprafaţă au fost descoperite in secţiunea XV şi se
aflau lia adincimea de 0,30-0,50 m faţă de nivelul actual de călcare. Intre
gul complex a fost in bună parte distrus de răzuirea terenului respectiv
ou ocazia amenajărilor reclamate de construirea Curţii Domneşti. Totuşi
unele mici porţiuni s-au păstrat, printre care şi vetrele locuinţelor. . Jude
cind după suprafaţa acoperită cu unne de arsură, ca unnare a inoendierii
lor, s-a oonstatat că sint destul de spaţioase. S-au păstrat unele părţi din po
deaua locuinţelor. La una din aceste locuinţe s-a descoperit urmele unui
stilp putrezit. In ce priveşte vetrele acestor locuinţe s-a observat că au fost
amenajate pe un strat de prundiş peste care s-aru aranjat resturi de frag
mente ceramioe, după care suprafaţa respectivă a fost lutuită. Cele trei ve
tre găsite in secţiunea XV se prezintă in felul următor : vatra 1 are dimen
siunile de 1,45 X 1,20 m, iar grosi:mea arsurii de 8 cm ; vatra 2 are dimen
siunile de 1,20 X 1 ,00 m şi grosimea arsurii de 0,30 cm ; vatra 3 are dimen
siunHe de 0,80 X 0,50 m şi grosimea arsurii de 6 cm (fig. 1).
In umplutura de pămint ce acoperea locuinţele s-au gAsit fragmente ce
ramice, obiecte de fier (cuie, cuţite, virfuri de săgeţi) şi .oase. De asemenea
pe vetrele locuinţelor şi sub ele s-au găsit numeroase fragmente ceramice
caracteristice sfir!Şitului secolului al XIV-lea şi prima jumătate a Secolului
al XV-lea.
2. Locuinţe adlncite in pămînt (in număr de trei) stnt de tipul borde
ielor şi semibordeielor.
Locuinţa nT. l, a fOSJt descoperită in secţiunea XV (fig. 1). Cu toate
că nu s-e reuşit dezvelirea oompletă a acestei locuinţe din oauza unor con
diţii obiective detenninate de existenţa In acest loc a unor copaci care n-au
putut fi doborlţi, s-a observat că ea are de la nivelul de ci.loare al secole
lor XIV-XV, adincimea de 0,96 m (fig. 3).
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Din cele eonatatate

observat el locuinţa

aproximativ o formă

rotunjite şi laturile de 2,70 X 1,80 m to. In
pămtntul de umplutură a loouinţei şi pe podeaua ei s-au găsit numeroase
fragmente ceramice, cuie, cuţite, oase de animale. Pe suprafaţa locuinţei
s-au observat urme de la un puternic incendiu (că'I"buni şi cenuşă).
Locuinţa nr. 2. In urma cercetărilor efectuate in secţin.lnea xxxn s-a
descoperit in careul 2 o vatră de formă ovală ce aparţinea unei locuinţe
de suprafaţă şi care se afla la adincimea de 0,50 m faţă de niveLul de căi
oare al secolelor XIV-XV (fig. 4). Pe vatră au fost descoperite fragmente
oeramice ce provene au de la vase de ttpul oală....borcan. Pentru oa să nu
crape şi să fie clt mai rezistentă, podeaua de lut galben a vetrei s-a aşter
nut peste un strat de mici fragmente ceramice. In apropierea vetrei s-au
descoperi-t două gropi de par care erau in legătură cu locuinţa din aceas
tă zonă.
Pentru urmărirea acestei locuinţe s-a trasat o c asetă de 6,25 X 6,50 m.
In urma cercetărilor efectuate la această casetă s-a constatat că in acest
loc a exis tat o locuinţă mai veche de tipul bordei ce se afla la adincimea
de 1,60 m faţă de nivelul de călcare al secolelor XIV-XV. Din cauza unor
morminte şi a unor gropi .tirzii care au distrus in parte loouinţele nu s-a
putut stabili ou precizie forma .şi dimensilllnile lor.
In profiLul peretelui de sud al casetei situaţia stratigrafică se prezintă
in felul următor : DUpă stratul vegetal, urmează un păm,nt brun deschis
s-a

rectangulari, cu colţurile uşor

are

A

.

-

.

:

.

·.

q
. ..

l. egenda

� -Duhg4 cen.
� - Plmrnt vegetlll
f2a - Plmlft UllplubJrl .c.XVJ-X« 1111111 -l/i!R/.sprefelld41 plmfnt llrun
J:.:/.·:.:1 -Cirbune
oQO -Pavllj
• -cioburi
w-=M P<�mTnt viu
d -oase
Fig. 3.

11

-

.o

-

Qlllt 1trt

,l. m

Profilul peretelui de vest a bordeiului din secţiunea XV.

Din motive obiective nu s-e putut dezvell integral loculn·ta •l dln aceastA cauză
nici forma e1 n-a putut f1 determiDată cu precizie. S-a cercetat numai partea de
nord-est a locuinţei.
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corespunzind unui nivel de locuire din secolele XVII-XIX, după care se
observă existenţa unui pavaj compus din pietre, fragmente de cărămizi.
corespunzător nivelului de loouire de la sfîrşitul secolului al XV-lea - se
colul XVI.

1

n •n

_

Legenda
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Profilul peretelui de sud al secţiunii XXXI I .

Sub pavaj, urmează un strat de pămînt de culoare gri-deschis corespun
zător secolelor XIV-XV. De la acest nivel s-e săpat locuinţa descrisă mai
sus. In umplutura Locuinţei se observă o dungă de ceD.�W?ă ce corespunde
ou vatra d€6coperită in secţiunea XXXII. Sub această dungă observăm exis
tenţa unei ump1uturi formată din pămînt galben şi negru. La baza acestei
umpluturi s-au observat urme de cărbuni şi cen�ă ce proveneau de la in
cendierea locuinţf'i-bordei (fi.g. 5).
In umplutură s-au descoperit n.wneroase fragmente ceramice, obiecte
de fier (cuie, cuţite, virfuri de săgeţi, o cataramă), monede, bucăţi de chir
pic cu impresiuni de nuiele, bucăţi de nuiele carboni:lJdte, creuzete, oase
de anima!c.
Pe podeaua locuinţei-bordei s-a descoperit o monedă, emisiune din primii •ani de domnie a lui Alexandru cel Bun (fig. 20/3).
De asemenea tot din această perioadă s-au gă:sit fragmente ceramice
cenuşii, tipice sfirşitului secolu1ui al XIV-lea - inceputul secolului al
XV lea .
Din cea de a doua fază a locuinţei, corespunzind vetrei din secţiunea
XXXII s-au găsit monede emise de domnitorul Alexandru cel Bun in peri
oada 1 410-1431 , cit şi intregirea vasului-borcan desooperit pe vatra acestei
locuinţe şi care datează din prima jumătate a seoo1ului al XV-lea.
Intreaga suprafaţă a loouinţei-bord.ei a avut de suferit din pricina
unui incendiu puternic, observindu-se foarte multă cenuşă, cărbuni, bu
căţi de nuiele arse şi o masă compactă de pămint galben cu arsură.
Locuinţa nr. 3 este situată la circa 10 m sud de locuinţele nr. 2 şi a
fost descoperită in secţiunea XXXIV
carourile 2-3 (fig. 1 ; fig. 6). Locu-

)
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-
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inţa, de formă aproximativ rectangulară, are dimensiunile de 3,50 X 3,2 � şi
vatra se află în partea de nord-est a locuinţei.
In apropierea vetrei, sub groapa mormintu1ui, s-a observat existenţa
unei gropi aparţinînd locuinţei in care s-a găsit ce!'1amică, obiecte de fier,
monede, cărbune �i bucăţi de lut ars. In această zonă a locuinţei s-a des
coperit o monedă emisă de Petru

�

In afara loouinţelor descrise mai sus s-au descoperit şi două cuptoare
aparţinînd a�?ezării din secolele XIV-XV.

Primul cuptor, de f01 mă tronconkă, a fost găsit in secţiunea XV, in
preajma celor trei vetre ale locuinţelor de suprafaţă. Avind o înălţime a
bolţii de circa 0,80 m de la nivelul de săpare şi diametru! de 1,10 m, la
nivelul vetrei. cuptorul avea în faţă o groapă de deservire in prelungire,
in lungime totală de 2,20 m (fig. 7 ; fig. 8).
Cuptorul acesta a fost folosit pentru u:wl casnic şi este contemporan
au locuinţele de suprafaţă din secţiunea XV. Pereţii păs-traţi ai cuptorului
erau groşi de 0,10-0,12 m. In pămîntul de umplutură din interiorul cup
toT�ului şi din gropile de deservire s-au găsit numeroase fragmente cera
mice tipice sfîrşitului secolului al XIV-lea - primei jumătăţi a secoluLui
al XV-lea.
Din aceste fragmente ceramice s-au întregit două vase-borcan carac
teristice primei jumătăţi a secolului al XV-lea.

Al doilea cuptor a fost descoperit in sec�Lunea XXXIV la circa 2 m
sud-vest de locuinţa nr. 3. Avînd o înălţime a bolţii de circa 0,70 m de la
nivelul de săpare şi diametru! de 1,45 m, la nivelul vetrei, cuptorul avea

L egenda
� -Pamint veget•l
IIIII!liil - Pamtnt gd XVII -XVIII

I"5Z'1C'1l1 - PJmint brun Inchis
UC5J11 - nivel preteudal

DD� -

lţ-=:.-%1 - Pămint ga/he; viu

.sec.

Piefre,bucăfi cirJmizi secXVii'Vl
CJ -PJmintgri rieschis sec. XIV -XV
f:-:·:·::·:] - Umplutură

/
./ -Dungi arsuri
...._.." -Dungi
,O

cenu�ie

,0,5m ,-tm

Fig. 5. - Profilul peretelui de sud al casetei din secţiunea XXXII.
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Fig. 6. - Planul locuinţei şi al cuptorului nr. 2 din secţiunea XXXIV.
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Fig. 7. - Cuptorul nr. 1 ,plan şi secţiune.
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două guri de foc şi două gropi. Prima gură de foc, situată în partea de vest,
avea o înălţime de 0,30 m iar groapa un diametru de 0,80 m. A doua gură
de foc, situată în pntea opusă (est), avea o înălţime de 0,27 m, iar groapa
un diametru de 0,96 m (fig. 6 ; fig. 8).

In interiorul cuptorului s-au găsit numeroase fragmente cer:amice, bu
căţi de chirpic cu impresiuni de nuiele provenind de la acoper�ul cupto
rului. De asemenea in gropile 1 şi 2 ale cuptoi"ului s-au găsit fragmente
ceramice, cărbune zgură, cenuşă.

Din materialul recoltat aici s-.au întregit numeroase vase de diferite
tipuri caracteristice sfîrşitului secolului al XIV-lea şi primei jumătăţi a
secolului al XV-lea.
După observaţiile făcute în timpul cercetării şi a materialului ceramic
extrem de bogat găsit aici, se pare că ne aflăm în faţa unui c·uptor de
ars oale.
In locuinţe şi cuptoare s-a descoperit un bogat material arheologic com
pus din ceramică, monede şi obiecte din metal (cuie, cuţite, vîrfuri de să
geţi etc.). Aceste materiale sînt deosebit de concludente pentru stabilirea
unui tablou al vieţii oamenilor ce au locuit în această perioadă la Bacăru.
Materialul arheologic recoltat aici se compune în mod special din ce
ramică. După tehnica de lucru, compoziţia pastei, ardere şi forme, eera
mica se imparte in două categorii :

I. Prima categorie, mai numeroasă, o fonnează ceramioa lucrată din
tr-o pastă relativ bine frămîntată, de culoare cărămizie sanJ cenu�ie in ames
tecul căreia s-a folosit ca degresant nisip şi uneori microprundişuri. Va
sele, pe ambele feţe, sint zgrunţuroru:e. Fragmentele cele mai Illlm
l eroase
provin de la oale-borean, căni, castroane, capace şi văscioare (opaiţe).
Borcanele sint de mărime potrivită, au gitul bine marcat, umerii horn

baţi. corpul ingustat sp'!"e bază şi fundul mai mic in diamE'tru decit gur.a ;
ele au fundurile drepte sau uşor concave, păstrînd uneori formele desprin

derii cu sfoara de pe roatA. Sint exemplare de dimensiuni mari şi potri
vite, cu diametru! gurii de 13 cm, 14 cm, 15 om, 16,8 cm. InAltimea acestor
vase, din cele reconstituite, este cuprinsă intre 14-18 cm, iar diametru! fun
dului intre 7-11 cm .

Printre cele mai reprezentative V'8Se de acest tip găsite in locuinţe
şi cuptoare remarcăm borcanele care au buza trasă in afară, teşită la ex
terior, îngroşată faţă de pereţii vasului, ou giWl inalt, uşor arouit şi ume
rii bombaţi (fig. 9/1, 2, 3).

De asemeni s--au găsit boreane cu buza relativ înaltă, cu o uşoară şăn
�Lre in interior şi prevăzute la exterior cu nervură orizontală (fig. 9/4, 5, 6).

Alt tip de vas-borcan e cel cu buza scundă cu şănţuire adîncă in in
terior pentru capac, îngroşată la exterior şi rotunji-tă (fig. 10/1, 2).
In locuinţa din secţiunea XXXII s-a găsit un VCJ3-borcănaş lucrat la
roată, din pastă cărămizie cu bum înaltă, dreaptă, avind diametru gurii
de 1 1 cm, cel al fundului de 7,5 cm, iar înAlţimea vasului e de 8 am.
{fig . 10/3) .
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Fig. 8. - Bacău - Curtea Domnească. 1. Cuptorul nr. 1 din secţiunea XV.
2. Cuptorul nr. 2 din /secţiunea
XXXIV.
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Profilele fragmentelor ceramice descoperite In locuinţele şi cuptoarele
descrise mai sus s e lncadrează In tipurile I şi II de vase glsite ln centrele
urbane din Moldova 3l (fig. 1 1).
In locuinţa .din secţiunea XXXII S-'au găsit citeva fragmente cerami<:e,
lucrate la roată, din pastă cărămizie, provenind de la �n castron. Castro
n:ul face parte din tipurile uşor profiLate, avind pe marginea buzei alveole,
iar sub buză trei incizii orizontale, după ca� este imprimat cu rotiţa o
bandă de linii verticale şi orizontale. Imediat sub bandă slnt trasate două
incizii orizontale (fig. 10/5).
Un fragment de la un castron� S-'a riescoperit in locuinţa din secţiu
nea XXXIV. Este lucrat dintr-o pastă de culoare cărămizie. avind imediat
sub buză imprimate incizii orizontale (fig. 12/1).
Capacele alcătuiesc o altă categorie a ceramicii descoperite în locuinţe
şi cuptoare. Ele aJU formă conică, larg deschisă la gură şi uşor arcuită spre
partea superioară, unde se term in ă ou un apucător circular (fig. 1 2/2, 3.
4, 5, 6).
In zona cercetată s-au descoperit şi două opaiţe întregi şi a lte dou ă

foogmentare (fig. 13/1, 2, 3. 4).
Opaiţul are formă de tigăiţă
la Piatra Neamţ şi Suceava 2 1.

se as eam ănă cu cele
·

cu

cioc şi

descoperi te

Unul din opaiţe, lucrat ia roată din pastă cărămizie, are diame tru!
fundului de 9 cm. ; pereţii înalţi de 5 cm., se arcuiesc in· afară, astfel că
deschiderea are diametru! de 14,5 cm . (fig 13/1). Alt opaiţ proveni nd de
-

la un fund de vas şi refolosit în acest s::op, descoperit în locuinţa din sec
ţiunea XXXII, este lucrat la roată înce:1tă, din pastă cărămizie, puternic
arsă în i n terio r şi care este de formă circulară cu diametru! fundului de
1 1,5 cm., al gurii de 13,5 cm. , iar pereţii au înălţimea de numai 3 cm .
(fig . 13/2).
Referitor la decorul ceramicii din prima categorie de la s fîrş i tul seco!ului al XIV-lea - prima jumătate a secolului al XV-lea de La Cur.tea Dom
nească din Bacău, se constată, întocmai ca şi la Suceava, prezenţa orna
mentului din benzi de linii adindte sau cane1uri paralele, pe corpul şi în
deosebi pe umerii vaselor (fig. 9/1, 2, 5, 6).
Foar-te rar se intilneşte decorul in val, prezent pe un fragment eera
.

�

mic, Lucrat La roată din pastă de culoare cărămizie, desooperi<t în cuptorul
din secţiunea XV (fig. 13/7).
Sint şi unele fragmPntP dec-orate ro bentiţă de linii verticale şi unele
fragmente decorate printr-o bandă de linii inci2l8te intr....run aranjament ne
clar, executate ,prin ştampilare (fig. 1 3/6 ; fig. 10/5).
Din categoria ceramică pe oare am prezentat-o mai sus s-au găsit şi
două fragmente cu reprezentarea unor semne de olar. Primul fragment,
provine de la un capac, lucrat la roată, din pasta cărămizie şi are imprimat
pe faţa superioară a butonului circular un semn : X (fig. 14/1). Al doilea
fragment, provine de la un fund de vas, lucrat la roată, din pastă cărămi20
21

Elena Busuioc, Cnc�micm de uz CGatlic nesm4lţuită dtn Moldovm (secolul al XIV-lea
pin4 14 mijlocul secolului 111 XVI-lem), Bucureşti, 1975, p. 40-41.
Eugenia Neamţu, op. ett., p. 233, fig. 3/2 ; Elena Busuioc, op. cit., p. 23.
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Proflle caracteristice pentru c:eramica localA de la Bacău - Curtea
DomneascA (sfirşltul secolului al XIV-lea - prima jumAtate a secolului
al XV-lea).
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Fig. 12. - Bacău
- Curtea DomneascA.
Ceramică de uz casnLc..
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

6
Fig. 13.

-

Bacău
- Curtea Domnească.
CeramlcA de uz casnic.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

-·
·
·
·· ··
�

5

Fig. 14. BacAu - Curtea DomneascA.
Ceramlcll. de uz casnic.
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zie şi are imprimat acel�i tip de semn ca la fragmentul descris mai sus
(fig. 14/2) .
Menţionăm, că pinA in prezent in ooramioa de 1a sfîrşitul secolului al
XIV-lea - prima jumătate a secolu1ui al XV-lea s-au găsit extrem de rare
vase ou semne de olar 22. Tot 1a Bacău, pe un fund de vas, lucrat la roata
rapidă, din pastă cenuşie fină s-a observat un semn de olar sub formă de
cruce.
Analiza prilejuită de cercetarea acestei categorii ceramice descoperită
la Curtea Domnească din Bacău ne . permite precizarea că in.. centrul oră
şenesc de aici a existat o gamă variată de produse de olărie.
De asemeni s-a constatat că majoritatea vaselor sint lucrate din pas'.l
de culoare cărămizie şi numai o mică parte sînt executate din p<tstă de
culoare cen�ie. Se confirmă ipoteza unor cercetători care au arătat ci ln
partea de centl'u a Moldovei, Ee remarca o predominare a ceramicii de uz
casnic de culoare roşie, faţă de specia de uz casnic de culoare cen·uşie, pre
daminantă la Suceava şi ln nordul Moldovei 23.
Subliniem că această categorie ceramică aăsită la Bacău are apropiate
analogii cu ceramica de la Suceava :M, laşi
Baia 26, Roman 27. Pe baza
acestor analogii, această categorie ceramică poate fi incadratA cronologic
in perioada cuprinsă intre sfirşit.ul secoluLui al XIV-lea - prima jumătate
a secolului al XV-lea.

�

II. A doua categorie o constituie ceramlca lucrată dintr-un lut de foar
tn amestecul căreia s-e folosit un nisip fin. Lucrată la roata
rapidă, această ceramică are pasta foarte bine frămintată, vasele prezen
tind in spărtură un aspect compact, fără spaţii goale. Ea are feţele netede
şi atent finisate.
te bună calitate

In majoritatea cazwilor ceramica din această categorie este de culoare
cel111.hŞie şi mai rar roşie.

S-a observat că o parte din această ceramică are o culoare cenuşie pe
toată suprafata vaselor, iar o altă parte este dE' <'111oarP m::t; i�,.; ; c: !\. � .,r,..,.,e
neagră, oa urmare a acoperirii acestor exemplare cu o angobă foarte sub
ţire, ce dă feţei exterioare o culoare mai mcnl6a taţ.J ae m.�.t..
Din acest punct de vedere ceramica de aici se aseamănă cu cea de
la Roman 28.

22

Pentru ceramica mal veche se cun0114te un exemplar de la Ştpot cu reprezentarea
unui semn de olar (vezi M. D. Matei, Contribuţii • . . . • . • • . . op. dt., p. 32,
fig. 5). De asemenea urmele unor semne de olar s-au găsit la ' Baia (vezi Dan Gh.
Theodor şi Emilla Zaharia, Noi date arheologice referitoare 14 Tg. Battl, ln Mate
nale, IX, p. 358).
23 Al. Andronic, Eugenia Neamţu şi M. Dinu, op. cit., p. 213.
24 Elena Busuioc, Ceramtc4 local4 de uz casnic din secolul al XIV-lea, de la Su
ceava (ptJrtea a II-a), în SCIV, XV, 2, 1964, p. 205-221 : idem, Ceramtca de uz co
,

25
26
27
28

mun - nesm4lţuită - din pri77U& jum4tate a secolului al YV -lea de l4 Suceava,
in SCIV, tomul 17, 2. 1'J66. p. 299-308.
AL Andronic, Eugenia Neamţu şi M. Dinu, op. dt., p. 198, fig. 15 ; p. 210-214.
Dan Gh. Theodor şi Emilia Zahr�ria, op. dt., p. 356-359.
M. D. Matei, L. Chiţescu, Problemes htstortques ... ., p. 298-301, fig. 4.
M. D. Matei, L. Chiţescu, Probleme istorice în legătură cu fortificaţttl muşatin4.. .,
.

.

..

p. 41.
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O altă precizare ce se impune ca urmare a studierii cemmicii de aici,
este aceea că unele vase sint lucrate d.intr-<0 pastă foarte bună - lut fin
şi bine ales in care nisipul este aşa de mărunt incit cu greu se poate re
marca, iar alte vase sint lucrate dintr-o pastă inferioară primei, in sensul
.că lutul, este amestecat cu
nisip ceva mai mare. Aceeaşi situaţie o in
tilnim şi in descoperirile arheologice efectuate la Suceava şi in care eera
mica de acest tip e împărţită, din punot de vedere al pastei in două mari
.categorii 29•
Cel"amica cenuşie fină se compune din fragmente provenind de la căni
.cu toartă şi guf!a trilobată, căni cu gura in fonnă de cioc, uldoare cu toartă,
.cupe şi pahare.
In locuinţa din secţiunea XXXII, caseta 1, s� desooperit o parte din
tr-lll n vas aparţinînd cănilor cu gura trilobată, lucrat la roată rapidă din
pastă cenuşie fină (fig. 1 4/3). Tot acestui tip de cemmică aparţine şi partea
.superioară a unei căni găsite . în locuinţa din secţiunea XXXIV, de tipul
celor descoperite la Suceava şi datate la sfîrşitul �olului al XIV-lea
începutul secolJUlui al XV-lea (fig. 14/5) 30.
De asemenea în locuinţa din secţiunea XXXII s-a reconstituit o cană,
a cărei buză şi . toartă lipseşte şi care are înălţimea de 0,24 m �i diametru!
fundului 0;10 m (fig. 14}';1:). Cana este lucrată la roată rapidă, din pastă de
culoare cenuşie şi ornamentată ou linii paralele şi este de tipul celor cu
gura trilobată.
O altă cană, lucrată la roata rapidă, din pastă cen�ie, decorată cu in
cizii orizontale, din care lipseşte buza, a fost descoperită in secţiunea XV

un

-

(fig. 15/1).

In zona cercetată s-a descoperi t şi un ulcior, din care lipseşte buza şi
toarta, avînd înălţimea de 22 cm şi diametru! fun!dului de 9,5 cm (fig. 15/2).
El este decorat la partea superioară cu incizii de linii orizontale şi totodată
faţa exterioară este acoperită cu o angobă, astfel încît are o culoare mai !n
chisă (cen�iu spre negru). Acest tip de vas se aseamănă cu cele desco
peri.te la Roman şi datate la sfîrşitul secolului al XIV-lea - începutul se
colului al XV-lea·Jt.
Tot în această zonă, în locuinţa din secţiunea XXXII caseta 1, s-a gă
sit o cană de dimensiuni mai rnici decit cele prezentate, din care lipseşte
gura şi toarta şi care are înălţimea de 20 cm şi diametru! fundului de
6.8 cm. Cana este lucrată dintr-o p3s.tă cenuşie, acoperită la exterior cu o
angobă şi e decorată cu două incizii orizontale, după oare urmează un decor
cu rotiţa şi care est� şters, în continuare urmează două incizii orizontale
(fig.

15/3).

In locuinţe şi cuptoare s-alU descoperltt n'Wll eroase, funduri de vase de
tipul celor drepte, profila-te, conoave, cu picior inelar, aparţinînd unor vase
lucrate din pastă cenuşie fină, din C3re unele acoperite la exterior cu o
an.gobă (fig. 1 5/4, 5, 6 ; fig. 1 6/1 , 4, 5. 6 ).
Unele fragmente ceramice di n această categorie aparţin unor cupe,
pahare, probabil capace (fig. 1 6/3, 7, 9, 1 1 , 12).

29
.30
.31

M D. Matei, Contribuţii. .., p. 133-134 .
M. D. Matei, Contribuţii..., p. 137, fig. 20.
111. D. Matei, L. Chiţescu, Problemes histoTiques ..,
...

p.

301, fig. 7/2.

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

Fig.

15.

-

Bacău - Curtea Domnească. Ceramică de uz casnic.

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

2

3

s

F1g. lB.

-

Bacâu
- Clllrtea Domnească.
Ceramică de uz casnic.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

AŞEZAREA MEDIEVALA DE LA CURTEA DOMNEASCA-BACAU

213

In locuinţele şi cuptoarele din zona cercetată s-au descoperit nume
roase torţi cu muchia mediană, albiate şi plate aparţin!nd unor vase de
diferite tipuri şi mărimi şi care au apropiate analogii cu cele gAsite la Su
ceava 32 şi Roman 33 (fig. 17).
Decorul cel mai des intilnit pe �ramica cenuşie fină constă din linii
incizate, dispuse orizontal şi paralele intre ele (fig. 14/3, 4, 5 ; fig. 15/1,

2, 3, 4).

Pe unele fragmente cermnice se observă un decor format dintr-o suc
cesiune de linii. oblice, unele din ele intretăiate (fig. 18/1. 2).

O importanţă deosebită prezintă descoperirea in locuinţa din secţiunea
XXXII a unei părţi dintr-o cană ou gura trilobaită, lUCI'ată dintr-o pastă
fină cenuşie şi la care s-a realizat un deo:: or, caracterizat prin motiV1Ul ştam
pilat cu figuri in relief. Aces� decor a fost realizat cu un rulou, pe care au
fost săpate in negativ diferite figuri. Prin rotirea acestui rulou pe umărul
vasului rezulta un motiv ştampilat ale cărui figuri in pozitiv se repetă con
stant la o anumită distanţă ce corespunde perimetrului rolului-ştampilă.
Incadrat intre două rinduri de puncte pătrate adîncite se află stilizat un
iepure, după care urmează o vulpe in mers, intrerupt de un fond de plasă
şi in continuare sint redate două păsări. Motivul ştampilat cu figuri in
relief se repetă constant (fig. 1 9).
Menţionăm că tipul de vase cu decor caracterizat prin motivul ştam
pilat au fost descoperite in cetatea muşatină de la Roman M şi i n or�ul
Siret 35.
Intre variantele realizate ou ruloul, descoperite la Roman şi Siret,
nu se întîlneşte varianta descoperită la Bacău şi prezentată mai sus.
Din această categorie ceramică s-a descoperi:t un fund de la un vas,
in locuir. ya din secţiunea XXXII şi care avea reprezentat un semn de olar
sub forma unei cruci simple (fig. 18/4).
Tot pe un fragment ceramic lucrat la roată, din pastă de culoare ce
nuşie fină, cu o angobă la exterior, a fost imprimată o cruce cu braţele
uniforme (fig. 1 8/3) .

O cruciuliţă din metal, asemănărtoare cu cea cie pe fragmentul oermnic
menţionat, s-a descoperit la Suceava 36, intr-un mormînt din prima j.umă
tate a secolului al XV-lea.
Cl!ramica roşie fină. Din această categorie ceramică s-au descoperit
ctieva fragmente lucrate din pastă roşie, de calitate superioară. Vasele din
această categorie au fost supuse unei arderi complete şi unitare.
Unul din fragmente ce provenea de la o cană este omamentat cu un
decor in reţea (fig. 1 8/5).
32
33
34
35
36

M. D. Matei, Contribuţti..... , p. 142-146.
M. D. Matei, L. Chiţescu, Problemes historiques.. .. ., p. 301.
Ibidem, p. 306 ; L. Chiţescu, Ceramtca ştampUat4 de la Roman şt unele probleme
in legdtur4 -cu purt4torif ei in Moldova, tn SCIV, 15, 3, 1964, p. 411 şi urm.
Stela Cheptea, Descoperirile arheologice din 1 963 de la Siret, in Arheologia Mol
dovei, VII, 1972, p. 351 şi 354, fig. 8.
Alexandru Artimon, Cronologic mormintelor şt descoperirilor monetare din com

plexul arheologic medieval de la biserica Sf. Dumitru din Suceava, fn Studii şi
materiale, Istorie, Suceava, 1973, p. 141-142, fig. 2/7.
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Fig. 17. - Bacău - Curtea Domnească .. Fragmente-torţi provenind de la vase
lucrate din pastă cenUŞie.
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Alt fragme� t ceramic ce provenw. tot de la o .cană este decoMt cu linii
oblice paralele dispuse in triunghiuri (fig. 18/7).
Menţionăm descoperirea unui fragment de buză ce provenea de la o
oană cu gura trilobată (fig. 18/6).
In concluzie trebuie să arătăm că a doua
tegorie ceramică descope
rită l·a Ourtea Domnească din Bacău prezi tă apropiate analogii ou eera
mica de acelaşi tip găsită la Suceava 37, Roman 38, Baia 39 Si ret 40 şi poate
fi încadrată cronologic în perioada ouprinsă intre sfir.şitu! secolului al XIV
lea şi prima jumăltate a secolului al XV-lea.
Datarea ambelor categorii c ram ice de la Bacău este asigurată şi de
faptul că a fost găsită intr-un nivel stratigrafic destul de clar, in com pl exe
inohise : locuinţe şi cuptoare, unde s-au descoperit monede emise de dom
nitorii Petru MiUŞat, Ştefan I Muşat, Alexandru cel Bun şi Ştefan al II-lea.
Monedele găsite la Bacău-Ourlea Dom
ă contribuie in bună mă
sură la datarea aşezării medievale de la sfinşiltul seoolu1ui al XIV-lea prima j u mă tate a secoluLui al XV-lea.
Intre monedele cele mai vechi găsite i n zona cercetată, amintim in primw rînd o piesă monetară emisă de domni•borul Moldovei Petru Mu�at
.. (1375-1391). Ea a fost Je5eoperită in umplutura gropii din locuinţa nr. 3.
M oneda este de argint, cu aloare de un gros şi are pe avers, intre două
c uri de perle, l genda : SIM PETRI WOIWO, după care e reprodus un
cap de boUir , cu o stea intre coarne şi insoţit in dreapta de o rozetă simbolizînd soarele, iar in stinga de o semilu nă Capul de bour ţine in b ot o
floare de crin ctl un lujer lung Pe revers, intre două cercuri de perle le
genda : SI MOLDAVIENSIS, după care este reprezentat un scut despicat,
avind in primul oimp trei fascii, iar in al doilea două flori de crin (fig. 20/1).
Tot in locuinţa din secţ�unea XXXIV s-au descoperiJt alte două monede
ld oveneşti, dintre care un gros de argint a fost emis de Ştefan 1 Muşat
(1394-1399) 4 1.
De la domnitorul Alexandru cel Bun (1400-1432) s�u găsit in primul
rind, două mo ede de aramă, de tipul groşilor, emise in perioada 1400-1408.
Prima monedă a fost găsită in secţiun
a II� şi este
gros de amă
ce are r prezenta t pe avers capul de bour cu o stea cu cinci raze intre
coarne, insoţit in dreapta de o semilrună, iar in stinga de o rozetă, iar pe
revers scutul despicat, in pri mu l cimp trei fascii, in al doilea flori de crin
(fig. 20/2). A doua
nedă , găs ită in locuinţa din secţiunea XXXII, la adin
ci mea de 0,98 m faţă de nivelul actual de călcare, are aceleaşi reprezentări
fiind de tipul groş ilor de aramă emişi in perioada 1400-1408 (fig. 20/3).
Aceste monede sînt destul de ţ<>rodate şi nru se mai poate citi legenda.
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M. D. Ma tei Contribuţii. . .., p. 131-180.
M. D. Matei, L. Chiţescu, PToblemes historiques . .., p. 301-307 ; M. D. Matei,
L. Chiţescu, P7obleme istorice in leg4tu1'4 cu f01't!ficaţi4 musatma. . ., p. 41-49.
39 Dan Gh. Theodor şi Emilia Zaharia, op. cit., p. 359-360.
40 Stela Cheptea, op. cit., p. 347-356 ; Al. Rădulescu, Die Ke,-amtk von St,-et (14 �h.).
Zu,- a,-chaologischen e7/01'BCh'IMI.g de,- Moldantschen mtttelaltnltchm St4dt, In
Dacia, nouvelle serie, XVI, 1974, p. 225-242.
41 Identificarea monedelor din nivelul secolelor XIV-XV de la Curtea Domnească
din Bacău a fost făcută de Octavian lliescu, de la Cabinetul numismatic al Aca
demiei R.S.R., căruia ii mulţumim şi pe această cale.

37
38
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Celelalte monede emise de Alexandru cel Bun şi găsite in secţiunile
la Curtea Domnească din Bacău sint dubli groşi, groşi şi ju
mătăţi de groşi, din aramă ,şi bilon, bătute in perioada 1410-1431.

2

1

4

5
Fig. 20. - Bacău - Curtea Domnească. Monede descoperite in aşezarea
din secolele XIV-XV.
Un dublu gros din bilon a foSit găsit în loouinţa din secţiunea XXXII,
la adinomiea de 0,95 m faţă de ni:velul actual de călcare. Pe avers, intre
două cercuri de perle, moneda are leg end a : MONE A LEXANDRI, după
care este reprodus un cap de bour cu coarnele mari, avind virfurile aduse
înăuntru şi apropiate ; urechile sânt mari de formă romboidală, iar intre
coarne are o stea .ou cinci raze. Capul de bour este însoţit in dreapta de o
sem ilună , iar în stînga de o rozetă.
Reversul monedei cuprinde intre două cercuri legenda : WD. MOL
DAVIENSIS, după care este reprezentat un scut despicat, av1nd in prim ul
dmp trei fascii, iar in cimpul al doHea cinci flori de crin. Deasupm soutu
Lui de pe revers este reprezentat un cap de bour (fig. 20/5).
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O monedă cu valoare de o jumătate gros, emisiune de la Alexandru cel
Bun din perioada 1410-1431, a fost găsită in lQCUinţa din secţiunea XXXII
(fi.g. 20/4).
Celelalte monede emise de Alexandru cel Bun (două monede de tipul
g�ilor şi alte două de tipul jumătăţilor de gro�i) au fost găsite in locu
inţa din secţiunea XXXII şi in secţiunea XVI, clar sint destul de corodate.
In secţiunea XV, srub pavaj, s-a descoperit la adincimea de 0,60 m faţă
de nivelul actual de călcare, o monedă emisă de domnitorul Ştefan al II-lea
(1433-1447).
In loooinţe şi in stratul de cuLtură corespunzător perioadei de func
ţionare a �tor locuinţe (sfîrşitul seca1ului al XIV-lea şi prima jumă
tate a secolului al XV-lea) s-au descoperit obiec·te din metal (cuie, cata
rame, virfuri de săgeţi piroane etc.). Dintre acestea semnalăm in primul
rind cuţitele care după forma lor sint de două tipuri : a) ouţite cu lama
curba.tă, 'tm peduncul de prin.dere a minerului (fig. 21/1, 2, 3, 4, 5) şi b) cu
ţite cu lama dreaptă şi mînerul perforat pentru prinderea plăselelor cu
nituri (fig. 21/6, 7, 8, 9).
Intre alte obiecte de inventar, găsite aici, menţionăm două catarame
din fier. Una din acE'Ste ca.tarame a fost descoperită in secţiunea XV, ca
seta 2, S'llb pavaj şi are veriga de forma aproximativ dreptu.nghiulară, avînd
pe una din laturi o limbă mobilă (fig. 22/1).
O altă cataramă descoperită in secţiunea XXXII, la adincimea de 1,45 m
de nivelul actual de călcare, pe podeaua locuinţei. are veriga de formă
dreptunghiularA dar cu laturile mici sub formă de semice:rc (fig. 22/2).
Virfurile de săgeţi sînt de tipuri diferite. Unul din exempla�Te are vir
ful piramidal şi este cu tub de inmănuşare (fig. 22/3). Alte exemplare au
tubul de inmănuşare conle , lama plată in formă de frunză şi două tă.iŞII.lri
oonvexe (fig. 22/4, 5, 6).
Sînt şi virfuri de săgeţi cu peduncul, din care un exemplar are lama
romboidală, i·ar celălalt exemplar are lama în formă de frunză, lată de
5 om. şi tnaltă de 5,5 om. (fig. 22/7, 9).
In afară de obiectele de metal, prezentate mai sus, s-au mai găsit
două piroane şi un crampon de încălţăminte (fig. 22/8, 10, 1 1). Crampoa
nele eraiU formate dintr-o făşie de metal uşor arcuită, avind capetele în
doite sub forma unor gheare. Ele se artaşau cu curele sau sfori de talpa in
călţămintei (fig. 22/10).
Obiectele de fier desc.rise mai SIUS îşi găsesc analogii in a.şezările de la
Roman o, Lunea Dorohoi 43, I zvoare -", Scheia 45. Băiceni 46, COOoni 47, da-

42 M. D. Matei, L. Chiţescu, Problemes.•••. , p. 307, fig. 12/3, 4, 6.
43 Dan Gh. Theodor, Eugenia Neamţu ş.1 Victor Spinei, Cercetdri arheologk:e la Lunca
Dorohot, in Arh. MoZd., VI, 1969, p. 200-201, fig. 3/6-7, 22.
44 Radu Vulpe, Jzvoare, Săp4turile din 1936-1948, Bucureşti, 1957, p. 324, fig. 342/3 ;
p. 326, fig. 345/3, 4 ; p. 328, fig. 347/2.
45 Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, Cetatea Scheta, Bucureşti, 1960, p. 86-88
fig. 46/1-3.
46 Rodica Popovici-Baltă, Cercet4ri arheologice in aşezare« din secolele XIV-XV de
l4 B4tceni (;ud. Iaşi), in Arh. Mold., VIII, 1975, p. 295, fig. 2/2, 4, 8, 10.
47 N. ConStantinescu, Un sat din Cimpta. rom4n4 in epoca lui Mirce« cel B4trln,
Bucureşti, 1972, p. 96, pl. IX/12, 1 3 ; p. 98, pl. Xl/11 ; Xl/4, 14 ; p. 78, Pl. 1 /1 5 ;
p. 242, Pl. VIJI/2 ; p. 239, Pl. V/3, 7, 13.

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

2

5
Fig.

21.

-

6

7

8

9

Diferite tipuri
de cuţite descoperite
la Bacău - Curtea Domnească.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

a.

Fig. 22.

-

Obiecte
de fier descoperite/ http://cmiabc.ro
la Bacău - Curtea Domnească. .
http://www.cimec.ro

�22

AL. ARTIMON ŞI 1. MITREA

tate la sfîrşitul secolului al XIV-lea - prima jumătate a secolului al XV-lea.

Cercetările arheologice efectuate la Bacău-Curtea Domnească, au scos
la iveală resturi arheologice bogate oare sînt în măsură să ne ofere un ta
bolu veridi.C al dezvoltării acestui centru urban, despre oare izvoarele scrise
de la inceputul veacului al XV-lea ne dooumentează existenţa aici a unui
punct vamal important pentru eoonomia statului moldovean 48.
Este prima dată cind la Bacău s-au descoperit locuinţe de suprafaţă
şi adincite în pămînt, datind de la sfîrşitul secolului al XIV-lea - prima
jumătate a .secolului al XV-lea. Aceste locuinţe şi cuptoare ne oferă posi
bilitatea cunoaşterii trecutului istoric al Bacăului, cît şi a implicaţiilor pen
tru geneza oraşului. Intr-adevăr, locuinţele sînt destul de spaţioase, tipice
veacurilor XIV-XV şi care sînt asemănătoare ou tipurile de lOCil.linţe gă
site in celelalte centre urbane ale Moldovei de 1a Suceava, Baia, Roman,
Iaşi şi Siret. Descoperirea acestor locuinţe şi cuptoare în această parte a
oraşului Bacău ne demonstrează o intliensă locuire in perioada secolelor
XI V-XV, cu multiple semnificaţii asupra aşezării urbane de a ici.
Materialul arheologic găsit în aceste loouinţe şi cuptoare ne dovedeşte
că în această perioadă Bacău! era un centru meşteşu�ăresc şi c omercial des
tul de infloritor.
Printre descoperirile care merită a fi menţionate, un loc important n
ocupă numeroasele obiecte de metal (cuţite, piroane, virfuri de săgeţi ca
tarame etc.) şi monede găsite în zona cercetată. De asemenea amintim exis
tenţa unui valoros material ceramic cu consecinţe remarcabile pentru aşe
zarea urbană de aici. Ne referim atît la ceramica de uz casnic locală, gă
sită într-o gamă variată şi bogată, cît şi la descoperirea unei ceramici cenu
şii şi r�ii de factură străină, printre care se remarcă vasele ştampilate şi
care denotă faptul că ne aflăm într....un centru infloritor oare intreţinea
intense relaţii comerc iale "9.
Se constată că în tehnica de lucru a ce:ramicii locale, apar unele deco
I'Uri caracteristice ceramicei străine, executate fie prin ştampilare, fie cu
rotiţa dinţată.
·

Ce:ramica de factură .străină pe care am descris-o mai sus este identică
cu cea găs i tă in centre urbane înfloritoare din această perioadă ca : Su
t.eava, Siret, Baia, Roman. In acelaşi timp trebuie să arătăm că existenţa
concom1tentă a cerami.Cei de factură locală şi nelocală ne dovedeşte că lo
cuitorii care o posedau, indiferent dacă erau localnici sau colonişti străini,
atraşi aici de interese economice sau religioase, aveau un nivel ridicat de
. dezvoltare social-economică.
In baza descoperirilor efectuate la Bacău 60, se poate emite ipoteza că
la sfirşi.tul secolului al XIV-lea, aşezarea omeneasc ă de aici ajunsese la un
48
. 49
.50

M. Costăchescu, Documente mcildot)eneştt inainte de Ştefan cel Mare, vol. II, Iaşi,
1932, p. 677.
Acea8tA ceramicl cenUŞie şi roşie de calitate superioarA a fost atribuitA unor co
lonişti strAini. Vezi pentru aceasta : M. D. Matei, Contribuţii....., p. 41 ş.t unn. ;
L. Chlţescu, Ceramtca ştamptlat4..., p. 411 şi urm.
La BacAu s-au intreprins cercetAri şi in alte puncte ale oraşului. Vezi Al. Artimon,
ContribuţU arheologice la inceputurile oraşului BacAu (sub tipar) ; Al. Artimon,
Oraşul BacAu in lumina descoperirilor arheologi-ce (manuscris).
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anume nivel de dezvoltare in drumul spre urban!zarea ei. Descoperirea la
Bacău a numeroase obiecte lucrate de meşteri localnici s-au provenite pe
calea schimbului din ţările vecine, demonstrează existenţa la finele vea
oulllli al XIV-lea a unor elemente din domeniul producţiei şi al des:fa
cerii.
O primă conduzie ce se desprinde in unna cercetărilor arheologice de
la Bacău-Curtea Domnească, este aceea că in secolul al XV-lea tirgul de
vine un important centru m��ugăresc fli de negoţ, mai ales pentru aşe
zările săteşti care gravitau in jurul lui şi pentru mărfurile care circulau
pe drumul comereial de pe Valea Siretului cu ramificaţiile lui spre Tran
silvania.
La mijlooul veacului al XV-lea, Bacăul era un centru infloritor in care
soseau "negustori fie din ţara noastră, fie din ţară străină" 51. In această
perioadă şi in special oclată cu stabilirea reşedinţei la Bacău a lui Ale-- !
xandru, fiul lui Ştefan cel Mare, oraşul intră intr-o nouă fază, aceea a ma
turizării trAsătu.rilor citadine.

L':gTABLISS

ENT M:gDI:gVAL DE LA COUR-PRINCitRE - BACAU
DES X1V-XV-e SIECLES
Risumi

Par les fouilles arch�logiques effectuees en 1967-1968 dans la viile de Bacău on
a decouvert les fondatlons de la Cour princiere d'Ale:xandre, le fils d'Etienne le Grand.
Les fouilles arch�logiques continu� dans la zone voisine de la Cour princiere
on a constat6 l'existence d'un habitat m6dieval de la fin du XIV-e siecle et de la pre�
miere moitle - du XV -e.
A cette ocoasion on a d6couvert cinq habitatlons et deux fours des XIV-e XV-e slecles.
Dans les habitations et dans les fourson on a trouve un riche materiei archeolo
gique compa;e de ceramique, monnaies et objets en metal (clous, couteaux, fleches) •.
Ces materiels sont edifiants pour etallir le tableau de la vie des hommes qui ont
habite Bacău dans la periode respective.
La ceramique decouverte ici se divise en deux categories, d'apres la technique
de travail, la composition de la pâte et les formes.
La ceramique de la premiere categorie est faite en une pâte assez bien travaillee,
griseou d'un rouge brique, avec du sabie, et parfois, des cailloutis, comme degraissants
dans la composition.
Les fragments les plus mombreux proviennent des pots, brocs, soupieres, cou
vercles et petites lampes paysannes (fig. 9/1, 2 ; fig. 10/3 ; 10/5 ; fig. 12/2, 3 ; fig. 13/1,
2, 3). Nous soulignons l'existence des analogies de cette categorie de ceramique trouvee
lt BacAu avec celle de Suceava, laşi, Baia, Roman. C'est en prenant en consideration
ces analogies que cette categorie de ceramique peut etre datee dans la periode entre
la fin du XIV-e siecle et la premiere moitie du XV-e.
La ceramique de la deuxieme categorie est travaillee en une argile de tres
bonne qualite, avec du sabie fin dans sa composition. Travaillee lt la roue rapide, cette
ceramique lt la pâte tres bien travaillee, ce qui est visible dans l'aspect compact. sans
espaces vides, du c6te casse des vases.
Elle a une surface lisse, temoin du finisage effectue.
La ceramique de cette ·categorie est surtout grise, et, plus rarement, rouge. Elle
se compose de fragments provenus de brocs a anse et au bord trilobe, brocs au bord

51

Documente privitoare la istoria României, A, veacul XIV-XV, voi. 1, p. 291.
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en
' bec, cruches il anse, coupes et verres (Fig. 14/3, 4, 5 ; Fig. 15/1, 2 ; Fig. 16/3, 7, 9, 11).
Ces vases sont decores de lignes taillees, paralleles, et disposees hortzontalement,
de decors en filet, de decors de lignes obliques paralleles disposes en triangles, de
:decors caracterises par le motif scene de figures en relief (Fig. 1413, 4 ; Fig. 15/1, 2 ;
Fig. 18/1 ; Fig. 18/5, 7 ; Fig. 19). Cette ceramique a des ana1ogies avec celle decouverte
a Suceava, Roman et Siret, attri buee a des colons etraiil gers et datee a la fin du XIV-e
siecles et dans la premiere moitie du XV-e.
Par la memes recherches de Bacău - la Cour prtnciere, on a decouvert des
monnaies emises par les ortnces regnants de la Molrlavie : Petru Mu.'Joll t (137!1-1 391) ;
Ştefan I. Muşat (1394-1399) ; Alexandru cel Bun (1400-1432) et Ştefan Il (1433-1447).
De m�me, on a decouvert de nombreux objets en fer ; clous, couteaux, boucles de
ceinture, fleches.
� u1�;;1Ht:" 1·echerches ont mis au jour de riches vestiges archeologiques, capables
de nous offrir un tableau vertdique du developpement de ce centre urbain ou existait,
selon les documenta ecrtts du debut du XV-e s., un point douanier important pour
!'economie de l'Etat moldave.
Vu les decouvertes de Bacău, on peut emettre l'hypotbese que l'habitat humain
situe ici a la fin du XIV-e s. avait deja atteint un certain niveau de developpement
dans son chemin vors l'urbanisme.
Dans la deuxieme moitie du XV-e s., en meme temps que l'etabllsement il BacAu
de la residence d'Alexandru Voievod, fils d'Etienne le Grand, la ville entre dans
une nouvelle phase, de la maturation des traits citadina.

L:€GENDE DES FIGURES
Fig. 1. - Le plan des fouilles de BacAu - La Cour prtnciere (1970-1973).
Fig. 2. - BacAu - La Cour prtnciere. Profil de la paroi ouest de la section XV.
Fig. 3. - BacAu - La Cour prtnciere. Profil de la parol ouest de la hutte de
section XV.
Fig. 4. - BacAu - La Cour prtnclere. Profil de la paroi de sud de la section XXXII.
Fig. 5. - BacAu - La Cour prtnciere. Profil de la paroi de sud de la cassette de
section XXXII.
Fig. 8. - BacAu - La Cour princlere. Plan de l'habitatlon et le four n° de sectlon
XXXIV.
Fig. 7. - BacAu - La Cour princiere. Le four n° 1, Plan et sectlon.
Fig. 8. - BacAu - La Cour princiere. 1. Le four n° 1 de sectlon XV ; 2. Le four n° 2
de section XXXIV.
Fig. 9. - Bacău - La Cour prtnciere. La ceramlque d' usa·ge menager.
Fig. 10. - BacAu - La Cour princiere. La ceramique d'usage menager.
Fig. 11. - Profils caractertstiques de la ceramique locale de La Cour prlnclere
Bacău (fin du XIV-e siecle - premiere moitle du XV-• si�).
Fig. 12. - Bacău - La Cour prtnclere. La ceramique d'usage memager.
Fig. 13. - Bacău - La Cour prin.ciere. La ceramique d'usage menager.
Fig. 14. - Bacău - La Cour prtnciere. La ceramique d'usage menager.
Fig. 15. - Bacău - La Cour prtnciere. La ceramique d'usage memager.
Fig. 16. - Bacău - La Cour prlru:iere. La ceramique d'usage menager.
Fig. 17. - Bacău - La Cour prindere. Fragmente d'anses (ceramlque grlse).
Fig. 18. - Bacău - La Cour princlere. La ceramique d'usage �nager.
Fig. 19. - Bacău
La Cour prtnciere. 1· Le vase decore d'un motif estampille il
figures en relief ; 2-3. Details du vase n° 1.
Fig. 20. - BacAu - La Cour prlnclere. Monnaies decouvertes en etabllssement
datant des XIV-e - XV-• siecles.
Fig. 21. - Des types couteau decouvertes a Bacău
La Cour prlnclere.
Fig, 22. - Objets en fer decouvertes a BacAu - La Cour princlere.
-

-
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INDELETNICIRI APICOLE IN MOLDOVA FEUDALA,
CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA ZONEI BACAULUI
(Sec. XIV-XVlll)
de IOAN CIUTA

Istoria poporului nostru, ca deal-tfel istoria oricărui popor este istoria
producătorilor de bunuri materiale şi spirituale. In procesul creării de
bunuri, omul şi-a adapta-t natura, adaptindu-se pe el însuşi acesteia, folo
sindu-se de cadrul natural oferit şi integrindu-se armonios in el.
In acest context s-a realizat comuniunea om-natură, preocupările
omului varihd in funcţie de ceea ce natura i-a oferit ; generindu-se ast
fel, viaţa economi..:ă, care a stat la baza evoluţiei societăţii omeneşti.
Tema asupra căreia doresc să mă opresc, doar prin citeva concluzii,
la sfîrşitul unor anevoioase şi indelungi cercetări se referă la un atare do
meniu de viaţă economică, care a generat şi reLaţii social-politice intere
sante, domeniu, rămas neexplorat in istoria naţională şi locală şi care in
epoca medievală a avut un rol preponderent. Acest domeniu de referinţâ
este - apicultura - care In secolele XIV-XVIII a constituit o preocupare
de predilecţie a românilor in general şi a celor din Moldova in special.
Tema cercetată nu urmăreşte numai evocarea unor pagini de istorie
economică in scopul cunoaşterii trecutului zbuciumat de muncă al strămo
şilor moldoveni ci, îşi propune, pe baza unor concluzii fireşti, ancorarea
ei in realitatea contemporană care se impune ou acuitate.
In mesajul adresat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu participanţilor la
lucrările celei de-a III-a Conferinţe pe ţară a Asociaţiei crescMorilor de
albine din ianuarie 1974, se arată printre altele "Indeletnicire străveche,
cu frumoase tradiţii populare, apicultura a reprezentat de-a lungul vre
mii o activitate constantă a poporului român, favorizată fiind de minu
natele condiţii pe care relieful şi clima ţării le oferă din abundenţă pen
tru creşterea albinelor" t. Reliefind rolul pe care trebuie să-1 aibă această
indeletnicire in prezent şi viitor, preşedintele ţării arăta că : " .. .In cadrul
politicii generale a partidului şi statului nostru de dezvoLtare susţinută
a agriculturii socialiste, de valorificare cit mai deplină a multiplelor sale
posibilităţi, apiculturii ii revine un rol important, fiind chemată să con
tribuie, alături de celelal·te ramuri agricole, la sporirea continuă a produc
ţiei agroalimentare" 2. Iată aşadar, importanţa recunoscută şi astăzi, la cel
mai inalt nivel a ceea ce a repre�ntat apicultura in trecut (latură însă
1
2

Scînteia, nr. 9763, din 27 ianuarie. 1974.
Ibidem.
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necunosoută decît foarte vag şi inserată sporadic şi nefundamentat in is
toria noastră) şi ceea ce trebuie să insemne in prezent şi in viitor.
N-am fi însă drepţi faţă de aceste nobile fiinţe (albinele) dacă le-am
atribui numai rolul de producător a mierii şi cerii (cu derivatele lor atit
de necesare omului mai ales in orinduir.ea feurdală), fără a sublinia şi
marea şi eficienta misiune a'V'ută in sporirea recoltelor de fruc·te , legumP,
seminţe etc., prin rolul de polenizare naturală pe care-I au. S-a calculat că
valoarea sporului de recolte obţinute la principalele plante cultiva.te, pomi
roditori, floarea soarelui, plarutele de nutreţ, legumele şi alte culturi agri
cole dau recolte de 1 ,5-2 ori mai mare, atunci cind polenizarea s-a făcut
ou ajutorul albinelor a. Rolul de polenizator exercitat de albine este una
nim recunoscut şi astăzi la ni,vel universal. Un studiu recent publicat in
California (S.U.A.) care sesizează dispariţia in această regiune a 20% din
totalul albinelor, datorită folosirii excesive a mijloacelor chimice de com
batere a dăunătorilor a relevat faptul că valoarea ca factor de polenizare
.a albinelor este de 20 de ori mai mare decit valoarea mierii produse "· Săp
tămînalul american "Newsweek" explică recoltele mici de mere, froote
din R.F.G., de floarea soarelui in Birmania etc., prin reducerea pe scară
mondială a numărului de albine s.
In spiritul şi a unor astfel de cerinţe pentru dezvo1tarea apicuLturii
româneşti Consfătuirea apicultorilor din anul 1975 de la Bucureşti a pre
conizat crearea de noi linii productive de albine şi stabilirea celor mai efi
ciente metode de organizare a stupări1rului in vederea polenizării natu
rale cu ajUitorul albinelor şi creşterii şi pe aceas tă cale a producţiei de
floarea soarelui, fructe, lucernă etc. 6 . Tot cu acea ocazie s...au luat măsuri
pentru creşterea şi întreţinerea albinelor din ţara noastră şi valorificarea
bogatelor resurse melifere. Se ounoaşte că, pentru rolul jucat pe plan mon
dial al apku1turii româneşti, in prezent, România este sediul permaneilit
al Asociaţiei internaţionale a apiou1torilor, "Apimondia", la Bucureşti
aflindu-se şi Institutul internaţional de cercetări apicole, iar Combinatul
apicol din Bucureşti este un model de tehnologie apicolă avansată. Pen
tru meritele recunoscute ţării noastre şi in acest domeniu de activitate
prof. dr. ing. Viaceslav Harnaj a fost pentru a patra oară reales preşedin
tele Federaţiei internaţionale a apicultorilor, prescurtat "Apimondia".
Cum însă aria cercetărilor şi cuno�terii temei la nivelul intregii ţări
şi pentru o perioadă mai mare de timp nu constituie, deocamdată, subi.ec
tul a ceea ce ne-am propus, încercăm a reţine foarte pe scurt atenţia cu
privire la acele concluzii, care stabilesc : locul şi rolul apicul·turii in eco
nomia feudală a Moldoevi in secolele XIV-XVIII, subliniind cu impreju
rarea prezentă dezvoltarea acestei preocupări in fostul ţirmt al Bacăului.
Desigur,
stabili locul şi rolul unei ramuri economice in ansamblul eco
nomiei ţării, intr-o anumită perioadă, nu este un lucru deloc uşor. Chiar
in zilele noastre in condiţiile unei economii planificate, a calculatoarelor
electronice, stabilirea ou exactitate a unor ramuri economice in contextul

a

3
4
5
6

T. Bogdan, Creşterea albinelor, Sibiu, 1962, p. 23.
Scintetll, nr. 10282, din 11 septembrie, 1975.
Ibidem, nr. 10085, din 24 ianuarie, 1975.
Ibidem, din 15 martie, 1975.
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economiei naţionale este un fapt de mare osteneală şi fără pretenţii de
absOlutizare. Pentru feudalismul m'oldoven�c acest lucru se simplifică,
'SUb raportul existenţei unor ramuri economice relativ reduse (cultivarea
ocerealelor, creşterea vitelor, viticultura, pomicultura, apicultura, piscicul
tura), dar se complică datorită unor evidenţe slabe şi inexacte. De aceea,
pretenţii de absolutizare a ierarhizării rJamurilor economice nu formulăm,
dar a stabili apicultura printre primele locuri in economia feudală a Mol
dovei, cutezăm fără greş.
Mierea şi ceara cu derivatele respective (miedul, propolisul sau ceara
verde, hoştina etc.) au constituit pînă spre sfirşitul sec. XVIII produse de
neînlocuit in lipsa gazului lampant şi a :Zahărului. Omul s-a folosit mal la
Jnoeput de foloasele albinelor fără ca el să fi intervenit in organizarea şi
dirijarea vieţii şi muncii acestora, iar treptat a devenit un "colaborator"
de nădejde, contribuind binefăcător de cele mai multe ori, iar alte ori
dăunind, activitătii hamicelor hymenoptere.
Feudalismul a apropiat nevoile omului de natura înconjurătoare, iar
omul a intervenit mai acce ntuat in adaptarea naturii cerinţelor sale.
In această perioadă prisăcile cu stupi erau aşezate de regulă in pă
duri, incorijurate şi . apArate cu trunchiuri de copaci tăiaţi. De aici şi nu
rnP.le de prisacă, care · provine din slavonescul pasica ceea ce a insemnat la
origine loc despădurit şi întărit cu trunchiuri de copaci şi bolovani in scop
de apărare militară. Notiunea s� extins şi asupra locurilor despădurite In
scopul aşezării de stupi.
Condiţiile melifere, adică flora necesară prin infiorescenţa ei au fost
in Moldova deosebi·t de favorabile. Echilibrul ecologic al Moldovei - im
plicit al judetului Bacău - a dispus de condiţii admirabile pentru creş
terea albinelor in sensul existenţei din belşug a pădurilor de tei, de coni
fere, a numeroase lacuri naturale, bălţi, iezere, girle, piraie, cimpii, poiene,
grădini, pajişti etc., a unei clime temperate, contribuind la crearea acelui
cadru natural propice.
Cadrul natural extrem de favorabil a fost deseori subliniat şi de călă
torii străini in trecere prin Moldova. Astfel austriacul Balthazar Hacquet
arăta că " ...·teritoriul ţării (Moldovei n.n.) care este acoperit cu păduri de
tei şi cu cimpuri in care abundă fiori minunate, pare a fi creat anume pen
tru această insectă atit de folositoare 7, iar germanul Jenne" situa albi
năritul din Moldova feudală, datorită condiţiilor naturale favorabile, prin
tre primele locuri in viaţa economică a ţării a.
Depistind toate locurile şi localităţile apicole din Moldova feudală in
funcţie de factorii naturali şi de frecvenţa citării acestora in documentele
publicate şi nepublicate am intocmit o hartă a zonării apicole, conform
căreia am putu.t despri nde 4 zone apicole. Bacărul se situează din acest
punot de vedere in zona a III-a, deoarece intră in depresiunea subcarpa
tică ceva mai puţin favorabilă albinărituJui. Cele 4 zone sint : zona 1 : ţi7
8

Balthazar Hacquet, Neuste phisikalisch-politische Reizen tn der Jahre 1788, II,
Nilmberg, 1791, p. 73.
Hemn Jenn, Reise n4Ch St. Petersburg etnen, Thetl von Deutschla.nd, Frankreich,
Kroati.en, Slovenien, Italien, die Moldau, Walla.schet, StebenbUrgen und Ungam,
1788, p. 229.
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I)Uturile ·: lafl, - cu ve;tltul centru al Bohotinului, OrUgătura, Vaslui, Ril.:.
du, Birlad, Roman ; zona a Il-o., regi'Gnea dintre Prut şi Nistru -cu centrul
pe riul Botn.e, afluen.t al Nistrului, cuprinzînd ţinuturile : ·Tighina, Lă.puş
na, Ch�ină·u, Călărc:.şi, Orhei ; zona a III-a, ţinuturile : Neamţ, Bacău, Tro
tw;, Adjud, .Putna, Tecuci şi zona a IV-a intre r:iurile Moldova, Jijia-Başeu
cu ţinuturile : Baia, Suceava, Dorohoi 9.
In ţinutul nostru al Baciului, renwnite au fost prisăcile de la Bacău,
menţionate in documente ca fiind "dincolo de viile băcăuanilor", ceea ce
ar putea să insemne pe dealurile cu bogată floră meliferă a Căltugărei unde
se atestă .şi exi&tenţa de vii. Astfel, prima menţiune docum entară cu oa
. racter apicol pentru ţinutul Bacălului datează de la 8 septembrie 1457 · cind
"Ştefan cel Mare întărea (confirma n.n.) mănăstirii Bistriţa, Vama de l'a
tirgul Baciului şi de la Tazlău", ou menţiunea ,; ... şi pietrele de ceară din
· tirgul Bacăului", ceea ce reprezenta darea in natură din ceară - denumită
camănă (pentru că se prezenlta sub forma unor pietre rotunde din ceară,
. iar piatră in slavoneşte se den.um�te kamen), care erau dăruite mănăs
tirii 10• La 10 aprilie 1491, .Ştefan cel Mare, dăruia mănăstirii Tazlău. un
număr de sate şi o prisacă " ... un sat anume Bureştii pe Siret ce se chiamă
şi Fundul, care sat a fost ascultător de curţile de la Bacău şi cu loc de pri
sacă peste Siret, in pustie, unde se chiamă Mînăstirea şi cu bălţile la Siret,
...să fie sfintei mănăstiri - urie cu tot venitul - neclinti.t ni ciodată in
veci 11• Localitatea Fundul, uneori întîlnită in documente cu numele de.
Fundoiul unde se menţinoează deseori prisăci este satul care e situat intre
Siret şi Bistriţa, cunoscut �i sub denumirile de Bureşti, Buneşti, azi Bog
dan Vodă, comuna Săuceşti, judeţul Bacău. Localităţi a căror onomastică
indică indeletnicirea albinări.tu1ui in actualul judeţ Bacău sint şi Prisaca,
sat in comuna Bereşti-Tazlău ; Lipova, care provine din slavonescul
Lip=tei, ceea ce presupune existenţa unor păduri de tei şi in această zonă.
Se menţionează apoi in ţinutul Bacăului prisaca lui Mărgel.at, la Băiceni,
sat Odobeşti, azi comuna Secuieni. O scutire specială de desetină
(da
rea, obligaţia din stupi) miere, au obţinut şi slujitorii bisericii lui Ştefan
cel Mare din Borzeşti, la 2 martie 1694 12, iar cind Petru Şchiopul întărea
mănăstirii BerZJunţi o prisacă in 1578, ţinea să arate că, prisaca a fost fă
cută de Toader fiul Maruşcăi " ... din pădurea neatinsă, cu mîinile sale, in
gura Pîrîului Răsu" 13. ReZJultă deci, rolul omului in amenajarea terenuri
lor pentru aşezarea de prisăci şi in părţile Berzunţului. Alexandru Iliaş,
imputernicea la 7 mai 1632 pe Athanasie - mitropolitul Sucevei, - fost
episcop de Roman să-şi apere hotarul prisăcii sale de la Bacău, consem
nindu-se " . . .şi nimeni să nu indrăznească a merge acolo să pască vitele
sau să taie lemne sau nuiele, sau să facă alt lucru in acea pădure... " u. Pu
tem desprinde aşadar, şi o anumită reglementare a funcţionării prisădlor,
-

Ioan Ciută, Aptcultura. In economic feud414 a. Moldovd, teză de doctorat In manuscris.
10 D.l.R.A. vea.cul XIV-XV, voi. I, p. 291.
11 Ibidem, voi. II, p. 159.
12 Arh. St. Bucureşti, M4n4&tirea. Socola., VI/4, VI/6. Ambele documente se referA la
12 posluşnlci al mănăstirii unde erau călugăriţe pentru a le pAzi de tilhari.
13 D.l.R.A., veacul XVI, voi. II, p. 103.
14 D.R.H.A., veacul XVII, voi. XXI, p. 68.
9
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mAsuri pentru apărarea in.teg.rităţii teritoriale a acestora tn cadrul rela
ţiilor feudale. La 16'12; Ştefan . SQ!om, biv .căpitan de Bacău vindea lui
C. Arapul, pircălab, părţile sale din Cind�ti şi Un. loe de" p�·'C\1, men
ţiunea : "unde au fost stupii mei şi cu pometul din acel loc de prisacă" •5•
La 25 mai 1 755 se constată in prisaca de la Bacău un total de 1 234
matce după cum unnează : 75 la livadă, la Gavril po.stelniC'Ul, 53 la Bălţata,

la Miron postelnicul, 52 la Cleja, la Ianuş postelnicul, 54 la Fundu, la
Andronaohe postelnicul, 68 la Cotul Ohiriţii, la Echim Bra n�te postelnicul.
52 la Fundu in Coholmu i n sama lui P.uşohin, 49 · la moară la· Ion Balic
postelnicul, - 74 la Birăieşti, la Gligoraş.postelnicul, 7 1 la pomi la Ion Heisul
pos.telnicul ; 61 la Orăşe, 1a Ioniţi Loghiru pOF.otelnicul, 58 la Ciorte la Ioniti
Pătru postelni cuJ , 65 la Fundul Vă ii Podului, la Ili e Bărsanul, 46 la Boişte
la Condor�he, m onah ; 80 la Dumbrava Roşie, la Ştefan postelnicul, 75
1a Rediu, la Enciul postelnicul. 76 la livadă, la Ianuş Martin ; 76 la Ţinte
l a Ion Brânzăiu ; 76 la Muşinoaie, la Vasile fălcierul.
Locuri şi localităţi apicole mai sin t in ţinutul Bacăului consemnate
in documente şi : Leghit�ani, azi Lichitişeni pe Berhelci, Costeşti pe Tro
tu.ş ; Valea Seacă, Tg. Ocna, Drăge ş ti pe Siret ; Ob:rejeşti şi Sendreşti pe
Bis triţa , ultimul, identificat pro b a bil lîngă Iteşti ; Birsăne11ti pe apa Sili
şului, Dărriie neşti la Siret ; Hărtăne�ti pe Oituz comuna Bogdăneşti etc.
Aşa că, locui to ri i ţinutului nostru au manifestat destulă receptivitate şi
pentru această indeletnicire - albinări.tul - recer�ivitate care s-ar im
pune interisificată .azi la dimensi unile prezentului, cu asigurarea favora
bilă a c ad ru lu i n atu ral .
Eficienţa economică a albinăritului in MoLdova feudală a fost evi
dentă de vreme ce, Dimitrie Cantemir, men1ionează (Deeerierea Moldo
vei) că locuitorii Ţării Moldovei trag foarte mari foloase de pe urma albi
nelor şi că "dacă un ţăran deţinea 20 de stupi putea uşor din produsul lor
să fi plătit impozitul pe anu l intreg" 1 7 , ia r misionarul iezuit, slav, Baklsic
(Deodata) sec; XVI, preciza tn.tr-un raport că bogăţia Moldovei sta in grine
şi miere : "in miere oare se poate zice că e pulsul cel mc.i solid al ţării, pen
tru că, din vinzarea mierii şi cerii îşi afla răsuflarea de cheltuielile nenu
mărate ce se f,ac in fiece an la Poartă" 18. N egustorul Raguzan - agent
consular austriac - Stephan Raicevich, califica mierea şi ceara din Mol
dova "cea mai f rumoasă şi mai căutată din toată Europa", superioară celei
din Valahia 19. Ci nd in 1 724 - Mihail Racoviţă - in timpul celei de a
treia domnii -· a i mpU5 desetina (darea de stupi n.n.), "îndoită pe toţi",
adică a impus şi pe boieri ş i mănăstirile la plata aC€stei dări, Ion Neculce
ne informează că acea măsură "sărăcise cu desăvîrşire boierimea care îşi
ţinea casele şi-şi purta cheltuielile mai ales· cu venitul ce-l trăgea din
stupi" 20.
·

15
16
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18
19

20

Gh. Ghibiilescu, lsptsoace şi Zapise, voi. III, partea a doua, Iaşi, 1912, p. 131.
Arh. St. Iaşi, Colecţia, Manuscrise, 1976, f. 6-6.
Dimitrie Cantemir, ,.Descrterea Moldovet" , traducere de Gh. Adamescu, Edit.
"Cartea Românească" , 1909, Buc., p. 81, 83, 87.
Nicolae Iorga, Istoria Rom4ntlor prin c4Z4tori, vol. II, p. 5-6.
Ibidem, vol. II, p. 6.
1. Neculce, Letoptseţul T4rtt Moldovei, p. 184 şi 322.
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Producţia de miere şi ceară s-a obţinut in' j>erloada: feudală a Mol
dovei, atit pe domentul boieresc, mănăstiresc cit Şi de către ţărănimea
liberă şi chiar cea aservită. Menţionarea expresă a prisăcilor şi locurilor
de prisăci in inventarul domeniului boieresc sint deseori · intilnite tn do
cwnente. Numeroase sint daniile şi intăririle de prisăci şi locuri de pri
săci făcute de domnitorii Moldovei diferiţilor boieri � dregători pentru
"credincioasa slujbă" şi chiar unor negustori. Dar, se constată că domeniul
boieresc a fost puternic concurat în apicuLtură de către domeniul mănăs
tiresc. Mănăstirile : Neamţul, Moldoviţ.a, Putna, deţineau chiar din seco
Lul . al XV-lea cite 6-7 prisăci situate in locuri diferite. La inceputul seco
lului al
mănăstirea Galata dispunea de : 16 sate, 20 mori, 16 fălci
vie, 486 stupi şi 1473 vite 2 1 • Numărul de aproape 500 stupi este evident
in inventarul acestei mănăstiri, putind plasa prisăcări·tul pe locul al
in activitatea economică a acesteia. De altfel, mănăstirile aveau ni!Şte
atuuri in plus pentru dezvoltarea apiculturii pe proprietăţile lor. Mai in-tii,
necesitatea mai stringentă a consumului de miere şi ceară ; in al doilea
rind uşurinţa calificării forţei de muncă prestată de către călugări, iar în
al treilea rind desfacerea mai lesn,ici'oasă 'blitre supu$ii mănăstirilor a pro
dll.S'elor apicole, indeosebi a celor din ceară, in cadrul ri.tualurilor săviN)ite.
La sfîrşitul secolului al XVI-lea se consemnează abundenta de miere
de către unii călători străini. Aşa ne informează Geovanni Botero, care
notează că, "de la albine se culegea a1binăritul şi că, numai pentru dom
nie se i ncasau din acest venit 100.000 scuzi pe an" 22 , iar Franz Ioseph Sul
zer aretă că, albinăritul producea in Moldova un venit cam de 200.000 lei
anual, formind un izvor de căpetenie 23.
Desfacerea mierii şi a cerii pe pi.aţa internă şi ex·ternă a constituit
un alt punct in tratarea temei, considerind că şi pe această cale putem
aprecia locul şi rolul apiculturii în economi•a feudală a Moldovei. Cel mai
mare consumator al mierii moldovene�ti a fost Constantinopolul, "cămara
de miere a Porţii". Mierea era strînsă de negustori turci special veni+i' in
Principate, denumiţi balgii, dirijaţi de balgi-başa, care se ocupau de strin
gerea balgibaşlicului (darea in miere către Poartă n. n.) şi cumpărau miere
in cadrul preţurilor de monopol. Ceara era consumată pe piaţa internă con
stituind principal mijloc de iluminat şi in ritualurile religioase, L1r La ex
port destinaţia cea mai mare o avea spre Veneţia. Intre mărfurile care
se încărcau la Galaţi pe corăbii străine, Dimitrie Cantemir enumeră după
lemn şi inaintea sării, sili trei şi grîului, mierea şi ceara 24.

XVI-lea

III-lea

Se consemnează in izvoarele cercetate, valoarea totală a exportului
produselor apicole, ocupind al doilea loc după exportul renumiţilor cai
moldoveneşti 25 . Pieţele de export fiind in general : Veneţia, Constanti
nopolul, Caffa, Genova, Viena. Şi miedul (băut-ură din miere şi apă fer21
22
23
24
25

Valeria Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Vtaf4 Feud.a.lii in Ţara Rom4neasc4
şi Moldova (sec. XIV-XVII), Buc. 1957, p. 285.
Nicolae Iorga, op. cit., vol. II, p. 5-6.
Franz Ioseph Sulzer, Gesichte des Transalptnischen Dczziens, VIena, 1781, ln
N. Iorga "Istoria Rom4nilor prin călători" vol. II, p. 237.
D. Cantemir, op. cit., p. 67.
Enclclopedt.a Rom4niei, vol. III, p, 531.
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mentată) era căutat la export, după cum ne informează călătorii Robert
Bargrave (englez) 1652 26 şi Rafael Leszcinski (polon) 1 700 27• La 1 644 in
timpul lui Eustratie Dabija, Moldova trimitea sultanului 10.000 ocă de
miere şi 1 0.000 ocă ceară (1 ocă
1,272 kg n.n.) 28.
Dările către turci in miere şi ceară, cunoscute sub denumirea ·de "rin
duiala mierii şi cerii împărăteşti", se ridicau la valori însemnate, ceea ce
presupune şi posi bi lităţile reale al.e Mol dove i de a le fi putut suporta. Ast
fel, in timpul lui Constantin Duca în 1 694, valoarea "rînduielii în miere
şi ceară" se ridica la 6213 taleri, în 1695 la 13416 taleri (mai muU decît
dublu la numai un an n.n.) 29. După instaurarea dominaţiei otomane (1 538,,
obligaţia în miere şi ceară a fost impusă şi de către tătari, aşa cum infor
mează cronicarul .turc Evlya Celebi (1659) la 50 b utoaie miere în 1 538, fiind
mult marită la începutul secolului al XVII-lea în timpul lui Ieremia Mo=

•

vilă 30•
Impozitele asupra produselor apicole (des·etina din stupi şi miere şi
camăna din ceară), au stat de asemenea în atenţia cerc etării noastre in
dicind contribuţia acestora la veniturile Moldovei şi implicit posibilitatea
iernrhizării apiculturii în economia ţării. Desetina sau d�seatina din al bine
este cunoS(:ută pentru prima dată (31 iulie 1431) îm:emnînd în fapt ze
ciuiala din stupi 3 1. Ulterior, desetina şi-a lărgit sensul, indicind orice dare
independent de cuantum iar mai tîrziu, desetina şi-a restrîns aria numai
1a darea pe stupi şi mascuri. Darea din stupi a fost un venit serios al d om
niei atestat �i de faptul că Vasile Lupu, dup:i ce a luat domnia, timp de
trei ani şi-a putut întreţine cur tea numai din desetină, mortasipie (vama
internă plătihilă la in.trarea ou produs in oraşe şi bîlciuri sau la trecerea
peste poduri şi vaduri n . n .) 32, gorş.tină şi vamă 33.
Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi pînă la mijlocul seco
lului al XVIII-lea, desetina s-a referit îndeosebi la darea pe stupi, rămi
nind una din cele mai impoctante surse de venit ale visteriei Moldovei.
De fapt, această perioadă coincide după părerea noastră, cu etapa de virf
a dezvoltării apiculturii in economia M oldovei , avînd un rol de seamă şi
ocupind unul din primele trei locuri în economia ţării, alternind în dife
rtte îm pr ejurări cu creşterea vitelor şi cultivarea cerealelor. Probabil că,
daltorită ponderii apiculturii in economie şi a veniturilor substanţiale aduse

e

şi prin încasarea desetinei, domnia a preferat să-şi rezerve acest drept,
atunci cind spre sfîrşitul secolului al XVII-lea şi inceputul secolului al
XVIII-lea s-a făcut o oarecare distincţie între veniturile ţării şi ale dom26
27
28
29
30
31

32
33

Franz Babinger, RobeTt Bargrave un Voyageur anglais dans Zes pais Roumains
du temps de Bastze Lupu. 1652, Acad. RomânA "Mem. Sect. Ist." seria III. tom.

XVII, p. 41, 42.
P. P. Panaitescu, C4Z4tori poloni in ţ4riZe rom4ne, Buc., 1930. p. 119.
C. C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. III, partea a Il-a, p. 458 (după scrierea lui
Paul Ricaut).
Ibidem, p. 651.
Andrei Antalffy, C4Z4toria. Zut EvZya Celebt prin Moldova în 1659, in Bulet. Comis.
lst. a României, XVI, 1933, p. 39-40.
D.I.R.A., veacul XIV-XV, voi. 1, p. 94, 161, 260, 268, 275, 286, 305, 326.
Mortasipie - vama internă plătibilă la intrarea cu produse in oraşe, b.ilciuri, la
trecerea peste poduri, vaduri.
Miron CosUn, Letopf.seţuZ T4rii MoZdovet, p. 17.
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nului 34, Deseti na aducea in acea perioadă (D. Cantemir) ln visteria ţării
un venit de cea. 20.000 galbeni, iar după informaţiile ex.te rne de la sfir
şitul secolului al XV-lea domnii scoteau din impunerea stupilor un venit
anual) de 1 00.000 scuzi 35.
Camăna, de asemenea, a ducea mari venituri ţării Moldovei. Această
dare se încasa de la populaţia oraşelor : crîşme, măcelării, cojocării etc.,
fiind pomenită la început in 1449, cind Alexăndrel, fiul l.ui Ilia.ş, dăruia
mănăstirii Probata ceara din Tîrgul Frumos 36• La început, camăna se lua
pe pietrele de ceară făcute de cîreiumarii .oare adunau cantităţi mari de
fagu ri de miere pentru preparatul miedului.
Din cercetările efectuate desprindem 2 laturi ale obligaţiilor în ceară.
Una suportată de prisăcari pentru veniturile provenite din albinărilt şi
camăna suportată de circi umari, măcelării etc. Faptul că, în ambele ca
zuri, această dare se pereepea în pietre de ceară presupune însă exis
tenţa din abundenţă al a-cestui produs, urmare firească a practicării albi
năritului. Cu timpul, camăna s-a trallJSformat în bani. La 1 740 cuantumul
era stabilit pe fiecare produs datorat 37.
Dat fiind abundenţa produselor apioole (mierea şi ceara) în epoca feUr
dală a Moldovei, acestea au servit şi drept mijloace de schimb, et3lon pen
tru diverse cumpărături şi vînzări de produse 38. Pentru a reliefa rolul şi
locul apiculturii în economia feudală a Moldovei am crezut de cuviinţă
să fi ară.tat şi unele îndeletniciri auxiliare legate de albinăr1t, cum au
fost : hoştinăritul, confecţionarea de lumî nări - aşa numiţii făclieri din rîndurile călugărilor şi a mirenilor, ca şi a unor prisăoari. Apoi unele
meşteşuguri care foloseau drept materii prime pentru îndulcit cum ar fi :
plăcintarii, miedarii. colivarii etr. 39.
Am incercat şi o succintă paralelă a dezvoltării apiculturii compara
tiv cu celelalte principale ramuri economice din Moldova feudală in ideea
de a stabili cit mai cores punzător l ocul apiculturii in economia ţării. Aşa
am putut aprecia la începutul perioadei feudale, situindu-se pe primul loc,
creşterea vitelor ; pe locul doi, albinăritul şi apoi agricultura, urmind in
ordine, cultivarea viţei de vie etc. Ne-am folosit prin această relativă ierar·
bizare de cantităţile de produse încasate de sistemul fisoal al ţării. In
această privinţă Nicolae Iorga prezintă următoarea ordine : 1) zeciuiala
de oi (oieritul), 2) zeciuiala de La porci (porcăritul-goştina) ; 3) zeciui ala
de stupi (albinăritul) ; 4) zeciuiala de cereale (colbăritul) ; 5) vinări tul lio.

La sfîrşitul seco lului al XVI-lea - mijlocul secolului al XVII-lea pri
mul loc pe linia strîngerii veniturilor ţării îl ocupa - capitaţia - (acel
impozit cumulard), looul doi (zeciuiala cerealelor), albinăritlll.l şi apoi creş
terea vitelor. Deci apicultura şi-<! cam păstrnt acelaş loc trei in economia
ţării. Locurile unu şi doi sint strîns disputate de cele 2 ramuri eoonomioe :
34
35
36
37
38
39
40

D. Cantemir, op. cit., p. 124.
Ibtdem.
V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, op. ctt., p. 368.
N. Iorga, Studii şi documente, VI, (Condia de porunci a lui c. Macrocordat), p. 219.
D.R.H.A., veacul XVII, XXI/207.
N. Iorga, Istoria in chipuri şi icoane, p. 265-266.
Idem, Studii şi documente, I-II, p. 416.
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cultivarea cerealelor şi creşterea vitelor . S-ar părea că balanţa lnclină spre
deţinerea locului 1 mai mult de creşterea vitelor decit de cultivarea pă
mînturilor, deci un caracter al economiei rr.ai mult animalier decit agri
col. kşa se poate explica şi densitatea populaţiei mai muLt la munte şJ
in zonele su.bcarpatice, deci'; la şes.
Apicultura, prin specificul ei, a fost foarte strins legată de celelalte
ramuri economice în perioada feudală. Unde au fost condiţii bune pentru
agricuLtură, pentru cre!?terea vitelor, păduri, şesuri, dealuri , fineţe , pen
tru pomicultură, pisc ic ultură etc. au fost oel puţin, dacă nu mai mult, şi
condiţii prielnice albinăritului.
Aşad>ar, apicul.tura feudali . a , �ţj..nu t porde:rea in economia MoLdo
vei atit prin suprafeţele teritoriale in care s- au e:x;tirts :prisădie- ; ..nu,mărul
de prisă.ci �i de stupi, producţia mare obţinută in miere şi ceară, calitatea
ace>tora, asi.gurind hrana populaţiei şi iluminatul, cit şi prin valoarea des
tul de ridicată a prlskilor, stupilor şi In special a produselor lor, mierea
şi ceara . &himburlle comerciale pe piaţa internă şi externă, onorarea obll.:.
g.aţiilor faţă de puterea suzerană şi ln ultimă instanţă, veniturile aduse
visteriei ţării In mod direct şi indirect, atragerea in circuitul p�părilor
apicole a unui n wnăr. insemnat din locuitorii ţării Moldovei, Indică cu su
ficientă motivaţie stabilirea apiculturti pe locul trei ln ecoROrnla feudali
şi avind un rol activ in dezvoltarea soc;ietăţil moldoveneşti din acea epocă.
Ţinutul Bacău s-a situat pe un loc Insemnat In desfJ4urarea �eletnlcirll
apicole.

ANEXA

cuprindftd 'J)rindpclele loc»Ut4ţt f( locuri
In ,ţinutul B4C4ului in

lugirU

cu

",U4d menţfoftate

aec. . XIV -XVIII

tn �doeu�,

1. Prisaeo de lo Ba.c:4u ; situati Un� vtUe blcluanllor, probabil pe dealurile Cl
(D.I.R.A sec. XV, vol. 1, p. 1 50).
2. PriiACG de lo Fuftd ; azi Bogdan VodA - fost, Fundul lui Bogdan - com. SAu
ceşti jud. Baclu (D.I.R.A. XIV-XV; vol. I, p. 321).
3. Leghit(fAtai (Ltchit(feni) sat pe Berbeci, com. Vultureni, judeţ BacAu (D.I.R.A.
XV, vol. 1, p. 37) .
4. Be-rhed, pris4d pe plrlul cu acelati nume, com. Vultureni, jud BacAu (D.I.R.A.
XVI. voi. I, p. 304).
5. Biltriţa - priaac.i pe Bistriţa mal SUB de Baciu (D.I.R.A., XVI, voi. III, p. 277).
6. l.:oatefti, lAt pe l'rotuş Ung4 Bogclllu - Tg. Ocna, jud. Bacău (D.I.R.A. XVI,
vol. II, p. 179).
7. FOftdoiu, probabil Fundu, sat Intre Siret şi Blstriţ1 care s-a numit Bureşti şi
Buneştl, azi Bogdan Vodă, com. Săuceşti, jud. Bacău (D.I.R.A. XVI, vol. IV, p. 44).
8. Negoteştt, sa t p e Boţbitir, Tg. Ocna, juq. Bacău (D.I.R.A. XVI. voi. II, p. 179).
9 VAleA SeAc4, sat In apropiere de Tg. Ocna, jud. BacAu ,(D.I.R.A. XVI, vol. IV,
p. 44).
10. Dr4geştt, sat pe Siret, com. DămleneşU, jud. BacAu (D.I.R.A. XVII, vol. IV,
p. 108).
11. Obre;estt, loc de prisacl pe Bistriţa, jud. Bacău (D.R.H., A. XVII . vol. Il).
.•

12. Şendreştt, loc ae

prisacl

pe

Bistrlţ:1,

probabil

Ungă

Iterşti,

(D.R.H., A. XVI I , voi. XXI, p. 92).
13. BIIIC4u, dincolo de viile băcăuanilor, teritoriu lnglobat In
Baeău (D.R.H., A. XVII, vol. XXI, p. 68).
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14 . . Bir.s4neşti, loc de prisa,că pe apa Si-Uşului1 sat oom. Birsăneşti (Arh. st. Iaşi,
.
Documente, P. 30/13, original.
.
15. D4mieneşti, loc de prisaci, sat in ţinutul �.omanului, azi com. Dămieneşti, jud.
Bacău (Gh. Gh ib inescu, .Surete Şi Izvoade" XXIV, p. 15-18).
18.- .f!.l!rt4n�ti, loc de· prisacă, sat Oituz, com. Bogdăneşti, jud. Bacău (Arh. St. Iaşi,
bocume�te P. 4'06/28).
.

LES
. . - OCCUPASIONS AP.ICOLES DANS LA MOLDAVIE Fl!:ODALE CONCERNANT
LA ZONE DE BACl\.U (XIV-XYIII-e SIEcLES)

:fi e s u m e

Le theme ttaite a titre ci-ciessus represent un fragment de la these de docto�t
de l'autelir · quL releve l'importance de cette tres · ancienhe occupation des roumains
'
'
:·
,de Moldavi� a\1 Moyen�J\ge.
.
L'apic.�:�lture a. ete au Moyen. �e .une branch� econamique tres importante' en
trainant 'de larges masses d'habitants qili a en pour effet d,e multiples relations
·econ'omiq\ies, soeiales, politiques dans l'hlstc;iii·e des P:iys roumains.
., , I:.es coru:Iition'IJ naturelles -de ·Ia Moldavie f&>ciale ont ��fmis " le developpement de
l'�picu�tuJ:l!! g�ce au: ţli,ma.t doux,'ia· varil!te·tles fonnes de relief et notarri:rn ent par
·' ..,
l'e��tenc� d'une abondante vegetş.ţion -mellifere.
·.
Le miel et la cire avec ses· derives : le hydromel, le "prolipse" ou la cire :vetie,
des residus, ont constitue vers la fin du XVIIIes des produits inemplacables en
l'absence du sucre et du petrole lampant. Dans le district de Bacău ont ete renommees
les ruchers attestees dans les documents "par-dela des vignobles des habitants de
Bacău" ce qui voudrait dire, les colUnes de Călugăra avec une riche vegetation
'·
mellifere.
La premiere mentiop. documentaire . sur l'�P\Cvltu.re de cette · region remonte le
8 septembre 1457 qu!ind le prince reignaut �tiannţ! ·. le · Orand confirmait a la ma
nastere de Bistriţa la Douane de la viile. de BlM:ău et de Tazlău.
La production de miel et de cire etait obten.ue dans la periode feodale (D.U Moyen
Age). s.ur l�s domaines · des boiards, des · rnona :rteres -et au9sr par
. les pay�n:s Hqres,
�
m�m'e les serfs.
Les sources inedites etudi� aussi bien q'ue celles editeţs s an t tii;i"anim�ment
d'accord a reconnaître la richesse en n'l.iel et cire .de la Molcj.avie feod!lle,, Ş.,J.a: suite des
mervellleuses , cpnditions naturelles 'Pollr \'apiculture et de � ·11 habilite du ' roumaip. de
·
Moldavie pour cette occupation.
. P'apr� .Ct!$i!]eS consi derati on "Hes re"\renus resultes de l'a'pietiltut�, leş impOţs
payes sur ce revenu, !'export de miel et de cire, les obligations envers l'Em.pire
Oto�n) l'apiculture a detenue dans ·l'ecGnomie feodale de la Moldavie la troixieme
place · apres l'elevange du betail et l'agriculture.
Le district de Bacău se rejoussarit des conditions naturelles appropriee� se situe
dans la Ilie zone des quatre prinJCipales zones apicoles re'iultees de la carte que nous
avons presentee, cohcernant la zone apicole dans la M'>ldavle ftbd:tlc.
.
Les localites les plus importantes du district de Bacli.u sont incluses dans la liste
anexee a l'article.
·

.

·

.

'

·

·

.-

.

·

.

·

.

.

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

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.
1
2
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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..

.

un:' ���

20

21

·.

'"

'.

,

--

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

CONTRIBUŢII ARHEOLOGICE LA ISTORIA ADJUDULUI

241

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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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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1

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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Adjudul Vechi. Obiecte de fier desc;)perile i n

l ocuinţa din sectorul
3.
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Adjudulhttp://www.cimec.ro
Vechi. Ceramică descoperită
în locuinţa din sectorul 3.
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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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A existat o .fază de tr� ţie spre oraş �i oare.

ţHe a avut loc in cea de
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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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LOGOFATUL LUCA STROICI

de A DRIA!'J VATAMANU

Intre sfetnicii voievozilor Moldovei de la sfîrşitul secolului al XVI-+
lea şi inceputul celui de al XVII-lea il intilnim in ac-tele timpului, ocu
pind primul loc, pe Luoa Stroici. Numele său e menţionat in diferite hri
soave din acest timp, purtind adaosul de "mare logofăt" încă din anul
1 580 1, de pe vremea voievodului Iancu Sasu. Inainte de aceasta fusese
vistiernic cîtva timp sub Petru Şohiopu voievod, in prima sa domnie 2.
El urcase pe rind treptele ierarhiei boier�ti, căci, cu citva timp incă.
mai inainte, este menţionat intr-llln hrisov oa sluger, iar fratele său, Si
mion, este citat, avind rangul de căminar 3.

Originea familiei lui Luca Stroici, se pare că trebuie să o căutăm in·
sudul Dunării, printre românii macedoneni, care s-<au strămutat in nu
măr destul de mare in Nordul Dunării, mai ales cind voievozii români din
Ţara Românească şi din Moldova intrară in legături de incuscrire cu vo
ievozii sirbi.
E cert că înaintaşii lui Luca Stroici erau deja in Moldova cu mult
inainte de a apare acesta in urice ca deţinător al unor ranguri boier�ti.
Era fiul boierului Stroici de la curtea lui Alemndru Lăpuşneanu,
"boier de schimbătoare atitudine", după cum il caracterizează Nicolae
Tatăl său fusese vistiernic sub Lăpuşneanu, iar mama sa, Anghe
lina, era fiica lui Dumitru, urmaş al bătrinului boier Tăbuci, deţinător
al satului Boian.

Iorga '·

Studiile trebuie să şi le fi făcut in Polonia in timpul refugiului tată
lui său, amintit mai sus. De ·aceea Stroici cunoştea limba latină. Era un
excelent caligraf. ln multe documente in limba slavonă el semnează cu
litere latine, aşa cum intilnim intr-un document din 24 martie 1 580, unde
semnează "Stroicz" ou litere latine, ·adăugînd in latineşte "anno" şi apoi"
cu cifre arabe, 1 580. Aceeaşi semnătură "Stroioz", e şi in documentul din
1 8 iunie 1 580, dat de Iancu Sasu, ca de altfel in multe alte documente, in·
care ates.tă conţinutul lor prin semnătura sa.
.Aicademia R.S.R. : Documente privind istori4 RomAniei, vol. 3, pag, 132, documentnr. 166. Editura Academiei R.S.R. Bucureşti, 1951.
2 Academia R.S.R. : op. cit., voi. 3, pag. 105, document nr. 135.
3 Ibidem, pag. 129, document nr. 161.
4 Nicolaie Iorga : Istoria rom4nUor, voi. V, pag. 180.
1
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Intr-unul din 'Uricele, date de voievodul Miron Barnovschi, in legă
tură cu dăruirea satului Toporăuţi "Mănăstirii Adormirea" din Iaşi, este
.citat Luca Stroici oa "unchiul nostru" 5, apelativul acesta fiind o urmare
.a căsătoriei lui Simion Stroici, vistier, fratele lui Luca Stroici, cu Efti
mia, mătuşa lui Miron Barnovschi , aceasta fiind soră cu tatăl său, Dimi
trie Barnovschi 6,
După toate atestările dooumentelor vremii, postelnicul Dimitrie Bar
novschi era căsătorit cu Elena, fiica lui Mele ntie Balica şi soră ou !sac Ba
lica hatmanul, iar Melentie Balka ţinea de soţie pe Scheuca, fata lui Ion
Movilă logofătul şi era cumnat cu leremie şi Simion Movilă, viitorii vo
ievozi ai Moldovei. Prin această Elena Balica, devenită Elisabeta după că
lugărire, lucru pe care îl făcuse şi bunicul său, Ion Movilă, intrat in mo
nahism cu numele de Ioanichie, Stroiceştii şi Barnovschii se inrudeau cu
Movileştii. De aici şi tendinţa voievodului Miron Bamovsohi de a se che
ma şi Moghilă, după mama sa, Elena, nepoată a lui Ieremie Movilă şi a
fraţilor săi, Simion, Gheorghe, Toader şi Maria, dintre care Ieremie şi
E imion, deosebit de cunoscuţi în istoria Moldovei 7• Prin mama sa Elena,
Miron Barnovschi era strănepot al lui Ieremie, datorită căsătoriei sorei
acestuia cu hatmanul Melentie Balica, originar din Ţara Românească şi
mort încă inainte de 1 587.
Atestarea de "unchi al nostru" din documentul lui Miron Barnovsahi,
susamiritit, pare adevărată şi in sensul că Luca Stroici era mult mai in
vîrstă decît rr.:esta şi că Barnovschi aşa ii va fi spus, cind era in viaţă.
Fostul logofăt Gheorghe, din vremea domniei lui Petru Şohiopu, apa
re ca socrul lui Luca Stroici, căruia ii vinde in anul 1587 "sil�tea Urica
nii", iar Stroici întemeiază acolo sat. Socrul său, Gheorghe, fost logofăt
înaintea domniei lui Petru Şchiopu, înzestrează pe fiica sa, Păscălina, la
căsătoria acesteia ou Luca Srtoici, cu o selişte, an'\J.Ille "Tocmăoeanii", si
tuată pe .riul Miletin. loc in care ginerele său intemeiază satul de mai' tir
ziu cu acelaşi n urne 8•

Rudă cu Luoa Stroici prin aUanţă em şi fata lui Gheol1g'he Islozeanu,
piroălab de Hotin şi socru al lui Ieremie Movilă, anume Mariica, căsăto
rită cu Dumitrache Chiriţă, numLt şi Paleologu, după cwn il gAsim dtat
in documente 9, Acesta ocupă mai mulţi ani rangul de postelnic pe vre
mea lui leremie, Simion şi Cons·tantin Movilă, voieVIOzii Moldovei şi moa
re in bătălia de La Cornul lui Sas din luna iulie 1612. Din cauza pierderii
soţului său, Mariica, cneaghina lui Chiriţă postelnicul, se refugiază in Po
lonia, de unde se intoarce numai după 8 ani. Acolo stătu in tovăMşia sorei
sal�, Elisafta, d e care o despărţi tristul eveniment al bătăliei de Ungă lacul
Dracşani din lu1113 lui august 1616, i n care Elisafta e luată prizonieră şi
dusă la Constantinopol. Sora lui Miron Barnovsohi, anume Sh::buca, se
5
6
1

8
9

Academia R.S.R. : Documenta RomaniCJe HtstoricCJ, voi. XIX, pag . 365, document
nr. 271, Editura Acad�miel R.S.R. Bucui'e4tl, 1969.
Nicolaie Stoicescu : Dicţt0111lr al 1114rilor dreg4tori din Ţara Rom4neCJSc4 şi Moldova, Sec. XIV-XVII, pag. 327.
Nicolae Stoicescu : op. ctt ., p. 291.
Academia R.S.R. : op. dt., voi. 3, pag. 347, document nr. 424.
Nicolaie Stoicescu : op. dt., pag. 307.
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mărită cu vornioul Gavrilaş, fost staroste de Cernăuţi şi, la m-oartea lui
Miron B arnovschi Vodă din anul 1633, executor testamentar al acestui·a 10.
Acee aşi sarcină o avu la moartea voievodului Miron Barnovschi şi postel
nkul Iancu Costin 1 1 , tatăl cronicarului Miron Costin, căsătorit cu Safta,
fiica comisului Ionaşcu Coarteş.
Pentru rangul de "mare logofăt" Luca Stroici era inzestra·t cu o cul
tură destul de înaintată pentru acele vremi, cunoscind, in afară de limba
română şi slavonă, latina şi poiana, după cite se c-onstată din documentele
vremii sale, in oare e citat şi numele său, fie oa alcătuitor al acestor docu
mente, fie drept confirmator al lor prin semnătura pusă pe ele. Cancela
ria d')mnească însă dispunea şi de alţi cunoscători de limbi străine, nece
sari pentru a fi utilizaţi la nevoie. Unii dintre aceştia erau de altă naţio
na:itate decit cea română.
Activitatea lui Luca Stroici se desfăşoară in legătură cu cea a Movi
leştilor. Cind Ieremie Movilă e vornic al Ţării de Sus, Luca Stroici e mare
logofăt. Numai că in 1 595, la intoarcerea refugiaţilor moldoveni din Po
lonia, .PE' tronul Moldovei e instalat Ieremie Movilă, iar Luca Stroici ră
mîne acelaşi mare logofăt pînă la moarte.
După retragerea din soaun a lui Iancu Sasu, rangul de mare logofăt
şi deci de şef al cancelariei domneşti il avu Luca Stroici in continuare, 'in
a doua domnie a lui Petru Şchiopu in Mold-ova. In timpul acestei dom
nii, care avu loc in Moldova intre anii 1 582 şi 1591, Luca Stroici este pre
zent cu semnătura sa de mărturie şi autentificare in toate documentele,
date de Petru Şchio;:m.
In acte il găsim citat cu numele de Lupul Stroici, dar uneori şi Lupul
Stroii, adică Stroie, cum e in hrisovul, .dat de Petru Şchiopu in 1 584, in
legătură cu !sac Balica, portar de Suceava şi nepot al lui Ieremie Movilă.
Numele de Luca Stroici i se dădu de istoricii noştri, dup1 ce B. P.
Haşdeu, luînd in considerare citarea sa de către Sigismund al III-lea, re
gele Polon,iei in testamentul, alcătuit in limba slavonă şi atribuit lui Pe
tru Şchiopu şi in care e citat "Lucas Stroicz, cancellarius quondam mag
nifici olim Petri, Palatini Moldaviae" 12, ii dădu şi el numele de Luca
Stroici. Acelaşi B. P. H�deu pomeneşte şi de episcopul pronunţării ru
jităciunii "Tatăl nostru" in limba română de către Luca Stroici, deşi ser
viciul religios se desf�u.ra in biserică in limba slavonă.
Petru Şchiopu işi avu in decursul celor nouă ani ai celei de a doua
domnii in Moldova pu·ternicii stilpi ai acestei domnii, oare erau familiile
hoiereşti ale Movileştilor, Urecheştilor şi Strokeştilor. Mai ales aceste trei
familii erau prezente la cele mai importante "divanuri de taină" ale voievodului.
Prin influenţa lui Luca Stroici, şi alte neamuri ale sale inaintară in
ranguri. Printre acestea e fratele său, Simion, devenit mare vistiernic şi
Ilie Crimca, fiul lui Ion şi al Cirstinei din Suceava, devenit mitropolit al
Moldovei, cind se ivi vacant acest scaun. In legătură cu cea de a doua
rudă a lui Stroici, pomenită
sus, credem, că, pe lingă meritele de oş
tean ale lui Ilie Crimca, trase in cumpănă şi inrudirea acestuia cu Stro
i�tii .şi contribui a-1 face pe Petru Şchiopu să-i dăruiască in 1587 moşia
Dragomireştii 13, unde Crimoa, devenit
apoi mitropolit al Moldovei,
·

mai

mai
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ridică deosebit de importantul mon-ument istoric, Mănă-tsirea Dragomirna,
care te intimpină şi azi cu zidurile înconjurătoare, tridioată de Miron Bar
novsohi, la distanţă de 13 km de Suceava,
La 17 ianuarie 1591, IJuca Stroici ia parte împreună cu alţi .boieri,
intre care Ieremie Movilă, mitropolitul Gheorghe Movilă, fratele lui Ie
remie şi Anastasie, egumenul Mănăstirii Galata din Iaşi ctitoria lui Pe
tru
iopu, la căsătoria, în secret, a lui Petru Şchiopu cu Irina Bote
zat 1 , roaba, după oum o num�te acesta, cu care avusese pe fiul său, Şte
fan, care dorea să-i devină moştenitor al său în Moldova.
Lucrurile insă nu deourseră după dorinţa lui Petru Şohiopu, căci tur
cii ii cerură chiar in acel an, 1591, să mărească haraciul 16. Petru Şchiopu
se hotărî să n:u satisfacă nesaţiul de banL al turcilor .şi abdică. Privită din
acest punct de vedere, hotărîrea lui Petru Şchiopu merită toată admira
ţia, El işi adună averile, incărclndu-le in care, şi, însoţit de .boierii săi
apropiaţi, între care Movileştii, Luca Stroki; egumen:ul Anastasie, luă
drumul pribegiei la 1 9 august 1591 16. In .ţară rămase diri:guitor, pină la
venirea altui domn, Nestor Ureche vornicul, tatăl lui Grig·ore Ureche cro

�

nlmrul.

Prima oprire in drumul său o făcu Petru Şchiopu împreună cu Luca
Stroici şi cu ceilalţi boieri in Polonia, dar apoi îşi continuă drumul mai
departe in Austria, insoţilt de majoritatea celor cu oare plecase din ţară.
intre oare era şi Luoa Stroici. Acesta il conduse pe fu� voievod pînă
in Tirolul Austriei, unde, in localitatea Bozen, primi Petru Şchiopu loc
de azil 17. De aici însă boierii, intre care şi Luca Stroici, se întoarseră in
Polonia, fiind adăpostiţi la moşia lui Ioan Simion de Sluczk, anume Ustie,
nu departe de malul răsăritean al rîului Nistru. Mai tirziu Ieremie Mo
vilă cumpără această moşie, trimis al său fiind Luca Stroid, pentru in
cheierea actelor necesare in scopul trecerii moşiei în pOSieSia lui 18. Ca un
blestem al soartei însă moşia aceasta n:u rămase veşnic în posesia urmaşilor
lui Ieremie Movilă, ci fu cumpărată de Miron Barnovschi, după retrage
rea sa di1!. scaunul Moldovei în 1 629, iar la 1633 ea fu revîndută de către
executarii testamentari ai lui Miron Bamovschi : vomicul Gavrilaş şi Cos
tin postelnicul, după ce Barnovschi e omorit de turci la Constantinopol.
Intre anii 1591 şi 1595 Movileştii şi Luca Stroici stătură la Ustie, pină
ce în 1595 polonii reuşiră a-l pune pe tronul Moldovei pe Ieremie Movilăl
Incă în 1593, după plecarea lui Luca Stroici in Polonia, se refugie acolo
şi fratele său, Simion, împreună cu Nestor Ureche, amîndoi fugiţi inainte
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Testamentul lui Miron Bamovschi, in "Documente cercetate" din Miron Costin :
Opere complete, tom. 1, pag. 207, Ediţie V. A. Urechia, Bucureşti, 1886.

Ibidem.

E. Hurmuzachi : Documente privitoare la istoria rom4nilor, voi. XI, pag. 521.
document nr. 652, Edit. Academiei, 1900.
Academia R.S.R. : op. cit., voi. 3, pag, 350, document nr. 428.
E. Hurmuzachi : op. cit., voi. XI, pag. 218, document nr. 351.
Nicolaie Iorga : "Prefaţ4" la "Documente privitoare la istorf.a rom4nilor" de
E. Hunnuzachi, voi. XI, pag. 73, Bucureşti, 1900.
Ibidem, pag, 75.
E. Hurmuzachi : op. cit. voi. XI, pag. 233, document nr. 359.
Constantin Gane : Trecute vteţi de doamne şi domniţe, voi. I, pag, 144. Editura
"Junimea", Iaşi, 1971.
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de a fi revenit in Moldova in a doua �a domnie Aran Vodă, a?ezat cu spri
jinul turcilor !9.
La plecarea sa din ţară Petru Şchiopu nu avusese timpul necesar ca
să permită fraţilor De Marini Poli, raguza"li de origine, să incaseze in
linişte şi intr-o perioadă mai lungă vămile, pe care le cumpăraseră de la
el. Nemulţumiţi, mai ales că ei ar fi vrut să incaseze cu mult mai mult de
cit plătiseră voif'vodului, aceştia il reclamă autorităţilor austriace, cerin
du-i restituirea unor sume de bani 20 Avură aceas·tă îndrăzneală, deşi erau
şi inrudiţi cu voievo:irul, plecat in bejenie.
Chestiunea fiind in litigiu, Luca Stroici împreună cu Movileştii, află
tari in Polonia, şi cu alţi martori, alcătuieşte, la cererea lui Petru Şchiopu,

mărturiile, care lămureau cum fus«e cazul şi că fraţii De Marini Poli
i�i incasaseră sumele rezultate din vămi, luind pentru a-şi acoperi cheltu
ielile şi un număr de vite şi doci Moldova nu le rămăsese cu nimic da
toare şi nici voievodul. Anul financiar se incheiase la Sintămărie, cînd
Petru Vodă era încă in ţară.
Actul �u toate mărturiile depuse, alcătuit in limba română de către
Luca Stroid, cuprinde mai la urmă şi declara'ia lui Simion Stroici şi a
Jui Nestor Ureche, care sosiseră şi ei in Polonifl 2 1
Limba română, in care e redactat acest document, nu diferă mult de
moldoveneasca lui Grigore Ureche şi a lui Miron Costin. Luca Stroid se
se atestă pe sine însuşi in act cu iscălitura şi cu adaosul de "logofătu ce
am fostu".
Documentul, unul din puţinele monumente de limbă română, scrisă
din a doua jumătate a secolului al şaisprezecelea, căruia numai puţine altE'
texte in manuscris sau de tipar ii premerg, con�tituie o important'i sursă'
de studiu al limbii române din acea vreme pentru lingviştii, doritori să
anali"ZJeZe stadiul de evoluţie a acestei limbi. Acest text ca şi alte cîteva
din timpul lui Petru Şchiopu şi al Movileştilor, premergătoare alcătuirii
"Letopiseţului" lui Grigore Ureche, este o dovadă in plus, r·elativă la
limba română, vorbită de românii din Moldova, care era identică şi pe
atund cu cea vorbită de românii din celelalte două mari provincii româ
n�ti : Transilvania şi Ţara Românească.

Actul e redactat cu litere latine, litere in uz in Polonia. Numai pentru
sunetele ă şi i a .trebuit să se folosească litere luate din alfabetul cirilic.
In această privinţă este o anticipare de peste un sfert de mileniu cu pri
vire la introd1.1cerea acestui alfabet la români, după preluarea celui ciri
lic de la slavi in mod trecător. In Transilvania apăruseră ceva mai ina
inte texte, in manuscris sau tipărite, in limba română, dar ele erau redac
tate cu litere cirilioe.
In luna aprilie 1593 Luca Stroid trimi·te mărturia sa şi a celorlalţi
Şohiopu in Tirol, la Bozen, prin curier împreună cu o scrisoare
a sa, in care acoentuiază mai ales mărturia, depusă împreună cu boierii

lui · Petru

19
20
21

Grigore Ureche, Letoptseţul Ţ4rit Moldovei, pag. 167, Editura Tineretului, Bucu
reşti, 1958.
E. Hurmuzachl : op., cit., vol XI, pag. 258, documente nr. 388 şi 389.
Ibidem, pag. 317, document nr. 448.
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moldoveni de către un emisar diplomatic polonez, care fusese in Moldo
va în vremea lui Petru Şchiopu .şi cunoştea faptele 22.
Avind de rezolvat aceeaşi problemă a r.edamaţiei fraţilor De Marini
Poli, Aron Vodă trimite în septembrie 1593 pe uşerul Iliaş in Polonia oa să
ia depoziţia de mărturie de la boierii refugiaţi în Polonia, iar Luca Stro
împreună cu Movileştii şi cu ceilalţi îi dau aceeaşi decla�aţie de măr
turie, care li fusese dată şi lui Petru Şchiopu în Tirol 23.
In toamna anului 1593, la 21 octombrie, logofătul Luca Stroici împre
ună cu alţi susţinători ai lui Petru Şchiopu pleacă la el în Tirol, unde
ajunge fn luna decembrie 24, ca să-I convingă să vină in Bolonia, deoa
rece fostul voievod nu se simţea bine în Austria şi mai ales pentru a-l
convinge că turcii şi polonii îl privesc cu ochi buni. Pertru Şchlopu însă,
a cărui sănătate şubredă de tot, nu prim�te propuneera lui Stroici ca
unul, care cunoştea prea bine pe turci în tinereţele sale, pe care le petre
cuse în bună parte pe malul Bosforul·ui, iar logofătul se întoarse in Po
lonia precum venise.
In scurtă vreme Petru Şchiopu muri, iar Sigismund, regele Poloniei,
in dorinţa de a modifica testamentul lui Petru Şahiopu, face să apară in
1595 un testament al acestuia, scris in limba slavonă, în care e citat ca
martor la facerea testamentului "Lucas Stroicz, cancellarius quondam
Magnifici olim Petri, Palatini Moldaviae" 26_ Pe lîngă el sint citaţi Simion,
fratele lui Luca Şi alţi boieri, intre care Movileştii şi Teodosie Barbovs
ohi, confesorul lui Peti'IU Şchiopu, care mai tîrziu, sub Constantin· Movilă,
cind deţinea rangul de mitropolit al Moldovei, fu condamnat de aces.ta
pentru crima de a fi incercat să-I otrăvească.
Testamentul, alcătuit de Sigismund era o plăsmuire fără baze reale
�i wmărea să devieze bunurile, lăsate de Petru Şohiopu în Austria, către
coroana poloneză. Singurul testament autentic al lui Petru Şchiopu fu
sese scris in limba română. Cele apărute în limba germană şi italiană
erau o traducere, iar cel întocmit in Polonia lui Sigismund era alcătuit
tendenţios. Din preambulul acestui testament însă, Luca Stroici, oare este
citat cu acest nume acolo, rămîne cunoscut în istoria Moldovei cu acest
nume. Insuşitul nume de Lupu la botez, cu care e citat în documente, ne
duce la numele de botez, utilizate la românii macedoneni pe atunci oa şi
mai tîrziu.
Intre timp Aron Vodă, domnul Moldovei, este reclamat de către unii
boieri moldoveni lui Sigismund Bathori, voievodu.l Transilvaniei, care il
susţinuse la urcarea lui pe tronul Moldovei, iar Sigismund .,1-au luat pe
Aron Vodă cu toată casa lui şi 1-au dus la sine, la Bălgrad", după cum
ne informează cronicarul Miron Oostin, in locul său fiind instalat Ştefan
Răzvan. Din cercetările lui Constantin Gane, consemnate în opera "Tre
cute vieţi de doamne şi domniţe", reiese că Aron, supranumit şi "tiranul",
era la originea sa evreu 26,

ici

22 Ibidem, pag. 320, document nr. 449.
23 Nicolae Iorga : prefaţ4 la Documente privitoare la istoria Rom4ntet de E. Hurmuzachi, vol. XI, pag. 86, Bucureşti, 1900.
24 Ibidem, pag. 86.
25 E. Hurmuzachl : op. dt., vol. XI, pag. 521, document nr. 652.
26 Constantin Gane : op. cit., pag. 139.
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Polonii nu ingăduiră acest amestec al lui Sigismund Bathori in tre
burile Moldovei şi trimiseră o armată în frunte cu hatmanul Zamoiski,
care înlătură pe Ştefan Răzvan şi il puse pe tron, in 1595, pe fostul vor
nic al Ţării de Sus, moldoveanul Ieremie Movilă, fiul lui Ion şi al Mariei
!Movilă 27•
Cu acest voievod, care dorise mai înainte să-I promoveze pe tronul
Moldovei pe Ştefan, fiul lui Petru Şchiopu şi nu i:zJbutise, veniră in Mol
dova şi boierii pribegi din Polonia, intre care şi amindoi fraţii Stric�ti
cu Păscălina, soţia lui Luca şi cu copiii săi : Vasile, Ionaşcu şi Elena sau
Olenţa.
Odată reintors in Moldova, Luca Stroici îşi reluă ca şi fratele său, Si
mion, locul, pe care il avusese inainte de exilul in Polonia, in ierarhia
boierească şi in "Sfatul" noului voievod, Ieremie Movilă. Unirea Moldo
vei cu Ţara Românească şi cu Transilvania sub sceptrul lui Mihai Vodă
la 1600 il duse pe unul din fraţii Stroici, prezent in lupte de partea lui
Ieremie Movilă şi care pare să fie • tot Luca, iar ca refugiat in Polonia
Anastasie Crimca însă, rudă cu Luca Stroici după mama sa, "cneaghina"
Cîrstina, depune jurămîntul de credinţă lui Mihai Viteazul în luna iunie,
anul 1600, ca episcop de Rădăuţi 28•
După cwn ştim, Ieremie Movilă revine la scaunul său, adus fiind de
armata polonă şi viaţa îşi reincepe cursul obişnuit in MoLdova sub in
fluenţa polonilor, în timp ce tureii sint atenţi la cele ce se petrec, asig:u
rindul pe Ieremie de domnie netulburată şi incasindu-şi har.aciul in mod
regulat 29.
Luca Stroici şi fratele său, Simion, clădesc împreună cu ruda lor,
vlădica Anastasie Crimca, retras pentru un timp la moşia sa, Dragomi
reştii, in 1602, o biserică de proporţii mici, existentă şi azi in incinta Mă
năstirii Dragomirna, unde pisania slavonă, existentă deatSupM uşii de la
intrare, glăsuieşte, că "au zidit această biserică smeriţii robi şi închinători
Sfintei Treimi, Kir Anastasie Crimoovici, fost episcop de Rădăuţi şi Pan
Lupu Stroici, Mare logofăt şi fratele său, Pan Simion, Mare viestiernic,
in zilel.e evlaviosului domn Ioan Ieremia voievod şi ale prea iubiţilor lui
fii Ioan Constantin, Alexandru şi Bogdan voievozi, in anul 7110, iulie 27
şi închinată sfinţilor : dreptul Enoch, Ilie şi evanghelistul Ioan3o.
Insă Luca Stroici contribui şi la ridicarea bisericii mari din cadrul
Mănăstirii Dragomirna 31, al cărei ctitor principal fu mitropoHtu1 Anas
tasie Crimca, în anul 1609 şi in jurul căreia Miron Barnovschi construi ,
in 1627, puternicele ziduri de apărare, pe care le intilnim şi azi in juru�
suspomenitei mănăstiri. Şi acelaşi Luca Stroici contribui şi la inzestrarea
mănăstirii cu cîteva moşii şi cu unele obiecte de cult oa şi voievodul Mi
ron Barnovschi .

27
28
29
30
31

Miron Costin : Letopiseţul Tărf.i Moldovei, pag. 48, Editura Tinerc�u!ui, Bucure�:!,
1 965.
T. Voinescu şi R. Theodorescu : Mănăstirea Dragomirna, pag. 7, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1965.
Miron Costin : op. cit., pag. 48, Editura Tineretului, Bucureşti, 1965.
T. Voinescu şi R. Theodorescu : op. cit., paJr. 9.
Academia R.S.R. : op. cit. voi. IV, pag. 25, document nr. 37.
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Dintr-un document, dat de Ştefan Tomşa in 26 martie 1 6 12, consh
tăm, că Luca � troici in zestrase Mănăstirea Dragomirl" a cu . Eatel e Uricanii
şi Flăminzii. Tom� afirmă in documentul de mai sus. că m.ai intii O?J'ÎEe
aces.te sate, dar, văzînd uricele vechi de danie ale lui Luca Stroici, le în
tăreşte din nou Mănăstirii 31•
Un alt document, dat de voievodul Radu Mihne:� la 23 septembrie
1616, cu oc.azia implinirii oelor 7 ani de la sfinţirea bisericii m:=tri a Dra
gomirnei, întă�te acesteia "dreptele sale ocini şi miluiri, pe oare le-a
dat răposatul Luca Stroici, mare logort. pentru sufletul său şi pentru
pomenirea sa şi a părinţilor lrui şi a copiilor lui, aceste sate, anume Dru
je�·tii şi Tăistrenii din ţinutul Hirlău !ii Bîrsănestii şi DimLdeanii din ţinu
tul Dorohoi şi Broscăutii din ţinutul Cernăuţi, care Eate i-au fost lui drep
te ocini, din drepte urioe şi ipistoare de la domnii de mai inainte, pe c'lre
unele le-au avut din moştenirea\ sa părintească, a1tele cumpăr�1e pe drep
tii săi bani. Şi iarăşi altă silişte, anume Girbeştii in ţinutul Hirlău pe rîul
Sitna... Pentru aceasta toate mai sus .scrisele sate împreună şi cu. aceast�
silişte să fie ale sfintei mănăstiri..." 33.
Logofătul Luca Stroid continuă să-şi indepline&că funcţia sa şi sub
voievodul Simion Movilă. fratele lui Ieremie, m şi in cursul celor citeva
luni de domnie ale lui Mihăil�. fiul lui Simion. In primii ani de domnie
ai lui Constantin Movilă, logofătul LUC3 � troici este merPH prezent intre
c�i care întăresc autentici-tatea d·OC'llle
ll n•belor, date de acest thăr voievod.
In anul 1609 găsim iscălitura sa pe o serie de documente, dar unele din
ele sint fără numele său, ci au semnăkra altor b"ieri, care su?lineau
functia de mare l o,gofăt : Ne•stor Ure<>hP. vornkul şi Pătra�ru \'ornkul. Pe
Luca Stroici il mai găsim citat oa fiind de faţă la int :cmirea uricului, dat
de Constantin Movilă loa 16 ianuarie 1 6 1 0, cu ocazia cumpărării Tl" oşiP.i
Oohişeşti de către un boier. Textul documentului atestă in final, că "Stro
ici a învăţat şi Marmure a scris" :M.
In acel�i an însă, 1610, il întîlnim pe inimosul �i distinsul logofăt in
tr-un document, testament al său, in care "îşi face diata" h prezenţa b'J
ierului Toader Boul, un a?roplat al său, şi a mitro�litului An.astasie
Crimca. Se pare, că atunci cru această ocazie confirmă din nou dăruirea
unor moşii Dragomirnei, faptă, despre care pomeneşte şi fiul său, Iona�cu,
intr-un document din anul 1 6 1 6, în afară de confirmarea, dată de Radu
Mihnea la 23 sept. din ace�i an.
Din uricul, oare constituie testamentul său, reiese că luca Stroici era
bolnav greu şi aproape de moarte. El a şi murit in septembrie 1610 şi nu-l
mai intilnim apoi in dOO'umentele vremii ea fiind in viaţă. Cind intilnim
numele său după această dată, se f&>.e mentiunea in d ocumente de "răpo
satul Luca Stroici, foc;t mare kgofăt".
Dintre rudele sale apropiate sint pomenite in documentele vremii sale
surorile sale, se pare, in număr de două. Intr-un document din 1617, po
menindu-se de o datorie, făcută de Luca Stroici la postelnlcul Bernat "ca
32
33
34

Ibidem, voi. III, pag. 72, document nr. 117.
Ibidem, voi. IV, pag. 46, document nr. 63:
Ibidem, voi. U, pag. 273, document nr. 359.
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cind şi-a mări�t şi şi-a inzestrat surorile lui", se

catifea şi -damasc şi pos·tav turcesc, irucă in zilele lui Iancu voievod,
atestă totodată şi exis
tenţa acestor surori 35. Una din ele se pare, că era Nastasica, mări:ta.tă cu
comiSIUl Ion şi a cărei fiică, Anghelina, este pomenită mai' tîrziu in do
cumente. Această Anghelină deveni soţia lui Ionaşcu Ghenghea logofăt
şi e citată i n documentul, datat intre 1 sept. 1620 şi 31 aug. 1621 i n legă.
tură cu moşiile, posedate de Ghenghea logofăt. Tot aici e citată şi "Nas
tasica, sora lui Stroici logofăt". A doua soră a lui Luca Stroici era Mariica,
măritată cu Gavrilal? logofăt II. Pe lingă aceste două mai e amintită o
fiică a lui Ion Stroici vistier, ani:Llll e Olenţa sau Ileana, întîlnită in hri
sovul, dat de Duca Vodă la 20 oct. 1669, fiind cita·tă oa bunica soţiei lui
Vasile Sturza, care cumpără parte din moşia Verbăuşi. Desigur că nu mai
era in viaţă la acea dată 311
să

ia

Pe soţia lui Luca Stroici, Păscălina, fiica lui Gheorghe logofătul, o
intilnim dtată in urice in mai multe împrejurări. Intr-un urie din 10 mai
1611 e citată împreună cu fiul său, Ionaşcu, dînd curs rugămintei unor
răzeşi in legătură cu vinderea unei părţi a unei moşH .aJOes tor:a. Păscălina
şi fiul său, Ion�cu, vind partoo de moşie, cer-ută de acei răzeşi. Luca
Stroici este pomenit in acest document ca fiind decedat 37•

Pe aceeaşi Păscălina o găsim citată mai apoi, că ipotecase moşia Dru
jeştii, care era a Dragomirnei, dar in invălm�eală, se pare, că Păscălina,
ca fostă proprietară a moşiei împreună cu soţul ei, profi·tă in interesul ei
şi Dragomirna trebui să plătească ipoteca de 100 de galbeni, făcută de so
ţia lui Luca as.

Nu mult după săvîrşirea din viaţă a lui Luca Stroici şi anume la 28
februarie 1616, trece la cele eterne şi Păscălina, după cum reiese din cu
prinsul unui zapis, alcătuit de fiul ei, Ionaşcu 39• Fu înmormintată la Mă
năstirea Probota. Ea mai este pomenită de fiul ei, Ionaoşcu, intr-un zapis.
alcătuit de acesta la 18 febr. 1618, ou ocazia vinderii moşiei: Băcicăuţii lui
Gavrilaş, fost staroste de Cernăuţi, finul său, ca şi "giupinesii dumisale,
hină-me Sîrbucăi" 40.

Fratele lui Luca Stroici, viestiernicul Simion, deţine rangul său de
viestiernic , primit pe vremea lui Aron V odă, în prima sa domnie, pînă sub
Constantin Movilă. De prin 1608 nu-l mai întîlnim în documente ca vis
tiernic, dar este încă în viaţă şi e pomenit intr-un urie, dat de Elisafta
Movilă la 1 8 februarie 1615 din Ustie, fiind prezent la darea uricului îm
preună cu Vitold logofătul 41. In anul 1622 este pomenit într-un hrisov,
intocmit de el, ca fiind încă în viaţă. N-a avtu copii. In curind trebuie să
fi murit şi fu inmormintat şi el 1a Mănăstirea Probota.

35
36
37
38
39
40
41

Ibidem, vo!. IV, pag. 172, document nr. 213.
T. Bălan : Documente bucovinene, vol. III, pag. 44, document nr. 34, Cernăuţi, 1937.
Academia R.S.R. : op. cit., vol. III, pag. 18, d ocument nr. 28.
Ibidem, vol. IV, pag. 172, document nr. 213.
Ibidem, vol. IV, pag. III, document nr. 5.
Ibidem, vol. IV, pag. 230, document nr. 292.
Documente cercetate din Miron Costin : Opere complete, tom. I, pag. 207, Ediţie
V. A. Urechia, Bucureşti, 1886.
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Dintre fiii lui Luca Stroid sint cunoscuţi : Vasile, Iong_şcu şi Ileana.
Se pare că a avut încă o fii.că, Maria, măritată cu Mihaloea Taban, vornie
de Poart'i.
Vasile Stroici avu o soartă tragică. "Era om tînăr Stroici şi din casă
mai vechi şi cinsteş decit toate casele-n ţară", ne atest'l cronicarul MirOI'\
Costin 42• El fuuse luat prizonier de către Ştefan Tomşa in bătălia de la
Cornul lui Sas din iulie 1 6 1 2. Sprijinul militar, dat de cumnatul său, Şte
fan Potoţchi, nu-i fu de folos lui Constantin Movilă. Cuncscător �i in arta
militară, Miron Costin ne declară cu un zimbet amar in "Cronica" sa :
"Veni 1 Pototchi sămă'.u cu izblndele, ce făcuse fraţii săi aicea, intr-această
ţară, impotriva lui Răzvan Vodă şi apoi impotriva lui Mihai Vodă ... Mer
gea fără nici o tocmală, fără străji, a puterea hi, fără limbă, să ştie ce
fe:i..." 43• Rezultatul fu că voievodul Constantin Movilă împreună C'll Po
toţchi pierdură bătălia, căzînd şi prizonieri in cursul ei. Prins de tătari,
tînărul urmaş al lui Ieremie Movilă se innecă in Nipru, pe cind era dus
de tătari in ţinuturile lor 44• Potoţchi fu dus prizonier la Conshntinopol,
iar boierii, care veniseră cu Constantin Movilă, mulţi căzură in luptă şi
unii pieriTă de mina călărJ.lui crudului Ştefan Tom�a.
Vasile Stroici, luat prizonier, fu chiunit, punîn du-1 să asiste la exe
cuţia de către călău a altor boieri. Amărît pînă in adincul sufletului, el in
cercă să se sinucidă, pe cînd era dus intr-o zi la execuţia unui boier. In
acest scop încercă să smulgă sabh unui dărăban din escortă, dar fu opri t,
iar după aceasta Ştefan Tomşa dădu p:mmcă să fie omorit şi el 45.
1.\IJ:oşiile sale fură confiscate, ca fiind ale unui boit-r, căzut "in hicle
nie". me fură mai tîrziu luate de către unii din voievozii următori de la
cei, dirora le fuseseră date imediat după moar tea lui Vasile Stroici şi do
nate, în mare parte, mănăstirilor 46.
lonaşcu Stroici, celălalt fiu al lui Luca Stroici fu oare-cum trecut cu
vederea de către Ştefan Tomşa. Se pare că era fiul Păscălinei dintr-o pri
mă căsătorie a ei, dat fiind că intr-un hrisov e pomenit ca tată al său pîr
călabul Toader. Şi Ionaşcu întăr�te dania tatălui s 1iu, care îl crescuse şi'
care era Luca Stroici, danie, făcută DNlgomirnei, privitoare la moşiile
Drujeştii, Tăistrenii, Birsăneştii şi Broscăuţii "cu două fălci de· vie la Cot
nari, peste rediul domnesc" 47.
Satele, întărite Dragomirnei de că.tre Iona�cu Stroici, sint aceleaşi, pe
care le dăruise Luca Stroici mănăstirii. Uricul lui Ionaşcu era necesar
pentru a opri pe alţii să aLbă pretenţii asupra lor. Ordine cu aceste moşii
călută să facă mai tîrziu şi Miron Barnovschi, dar hotărîrile laute nu ră
maseră definitive, mai ales cu privire la moşiile, rămase pe urma hatma
nului !sac Balica, deoarece apăru din Polonia, unde fusese refugiată, Ele
oo, soţia lu.i Miron Oostin şi rudă ou Miron Barnovschi şi intră in posesia
moşiilor pretinse ca singură moştenitoare mai apropiată.
42
43
44
45
46
47

Miron Costin : op. dt., pag. 54, Editura Tineretului, Bucureşti, 1965.
Ibidem, pag. 52.
Ibidem, pag. 52.
Ibidem, pag. 54.
Academia R.S.R. : op. cit., vol. XIX, pag. 184, document nr. 153.
Academia R.S.R. : op. cit., vol. IV, pag. 25, document nr. 37.
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Unele din moşiile dăruite de Luca Stroid Dragomirnei, fiind grevate
de ipoteci şi avind pretenţii la el·e şi alţii, la 28 martie 1 620 e chemat Io
naş.cu Stroici in faţa "Sfatului" voievodului G�par Greţia:1i, unde dă o
declaraţie solemnă, că nu a făcut alte za.piie în legătură cu moc;:iile Dru
jeştii, Tăistreni i , :C ămidenii şi Bi rs ăneştii, "luate de ia neprieteni". Tot
odată el declară, că : "N-au fost dator părintelui meu mitropolitul Anas
tasie şi sfinta Mănăstire Dragomirna . . . Ce a:lev2.r că am grăit de multe ori
pentru ce am avut bogată pizmă pre sfinţia sa, căoe că nu ne socotea la
sărăcia noastră, pentru aceea am grăit în bogată pizmă cu gura, iară altă
n-am făcutu eu nemică. .. Pentr-aceast3 eu am făcut aiastă tocmală dina
intea Mării Sa"!.e, a domnului nostru, lui Gaşpar Vodă şi a Sfatului Mării
Sale "8.
Ca şi alte zapise, scrise de Ionaşcu Stroici în limba română, şi acesta
reflectă, pe lîngă unele greşeli ale autorului, imaginea limbei, vorbite pe
atunci cu particularităţile sale lexicale. Este interesant, că şi oonjunc'ia
compusă "cki" din limba română de azi era pe aunci "căce", ace�ta era
71a'asta", nimic era "nemică", iar "zapis", folosit azi la genul neutru, avea
articolul nehotărît feminin pe oare il posedase in slava din care provine.
Din fa;:>tul, că i se cere o declaraţie cu privire la situa'"ia mo�iilor, care
fuSieSeră donate Dragomirnei, tragem concluzia, că nu prea se bucura de
incredere in faţa mitropolitalui Anastade Crimca şi, p1re-se, in faţa mul
tam din concetăţenii săi, din cauză că prea trăia din vinderea moşiilor,
iar felul, cum va fi gos podăr it moşiile posedate, nu corespun:iea cu ace�a
al unui bun gospodar. In privinţa s;:>irituJui gospodăresc mai lăsa intru
citva de dorit şi Luca Strpici, fapt ce reiese din contractarea unui im
prum u t la unchiul pos.telniculu i Berna t pe vremea domniei lui Iancu Sasu
\T,odă pentru a i nzes tra surorile sale in preajma căsătoriei lor, iar dato
ria nu o plătise nici pînă la moartea sa, deş i dispunea de multe moşii.
Nu credem C3 să fi restituit banii şi unchiul postelnicului Bernat (Ber
nardo Boris i) să nu-i fi restituit inscrisul.
Pe Iona�cu Stroici il intilnim in urice şi la 13 iunie 1 620, cind vinde
moşia Tirnauca lui Ionaşcu Ghenghea logofătul şi consemnează cu mina
sa in uricul dat : "Scriu şi mărturisesc cu acest zapis al meu" 49•
In 1 2 martie 1 622 Ştefan Tornşa Vodă întăreşte lui Gavrilaş, fost sta
roste de Cernăuţi, cumpărerea moşiei Şerăuţii de la Iona:;cu Stroici, dar
nu mai ştim, dacă la acea dată Ionaşcu mai era in viaţă. Cum Miron Bar
novsohi declară in testamentul său, incheiat peste circa unsprezece ani
de la data de mai sus so, ca fiica mai mică a lui Ion&'jeu Stroici fu crescută
in casa sa, putem trage concluzia, că Ionaşcu s-a stins nu mult după anul
1620.

In afară de fiica, pomenită ma i sus, a avut şi alţi copii, după cum re
iese din uricul, dat de el la 18 febr. 1 6 1 8, cu prilejul vinderii In<>.Şiei Bă
cicăuţii din ţinutul Hotinului, unde declară c�tre sfîrşitul doownentulul,
48

49
50

Ibidem, voi . IV, pag. 437, document nr. 568.
Ibidem, voi. IV, pag. 478, document nr. 806.
Testamentul lui Miron Barnovschl, In op. dt. pag. 207.
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că ,.nime din ruda mea, nici din feciOTii miei ca să n...oa1bă treabă a strica
această tocmală în veci" 51.
La moartea lui Ionaş.cu Stroici, fiic a cea mai mică e.;;te luată şi cres
rută in casa lui Miron Barnovsohi, căci testamentul acestuia ne relatează
la punctul 13 ,.Pentru cocoana lui . Ionaşcu Stroid să o ia la sine vor
nicu! Gavrilaş şi Costin Postelnioul, să o căSătorească după fecior de bo
ier din ţară şi să-şi ţie moşiile. Şi pentrUJCă s-au crescut în casa noa,s.tră
să-i facă ceva parte din haine şi din argint să-mi fie pomană" 52•
Despre cel de al treilea copil al lul Luca S.troici, Ileana, avem puţine
date, păstrate de v,echile documente. Ace.aLStă S'oră a lui Ionaşcu Stroici
apare ca vînzătoare a satului Şerăuţi in anul 1622 împreună cu Ion.aşcu 53.
Se pare că era m ăritată cu un boier, an'Ume Gavrilă. Despre copiii lor nu
ştim nimic, deşi lona.şcu Stroid pomeneşte în unele zapise de nepoţii săi.
Numele fetei lui Luca stroid, măritată cu fiul lui Kurt Celebi, anume
Baba C elebi, nu este cunoscut din urice. Despre o fikă Maria iarăşi nu
cunoaştem altceva decît că ar fi fost soţia lui Mihalcea Taban, cunoscut in
rangul de vornic de Poartă.
Dintre nepoţii lui Luca Stroici, în afară de oei pomeniţi mai inainte,
Ion�u Stroici pomene<?te de verii săi, Constantin şi Cirstian, dar sigur
că au mai fost şi alţi nepoţi ai lui Luca St�oid, fie că erau ai lui Vasile
Stroici, ai ELenei sau ai celorlalţi copii ai lui Luoa Stroici. Maria, fiica lui
lonaşcu Sti'oici, crescută de Miron Barnovschi, deveni bunica neamului
Stroescu, întîlnit mai apoi in Moldova. Strokeşti şi Stroiec;;ti întîlnim în
urice în cursul secolelor XVII-XX cu ocazia transferului de moşii, moş
tenite sau cumpărate de ei. Cei mai_mulţi din ei au ranguri boiereşti d e
frunte. Pe urmaşii Elenei Stroki ca şi pe cei ai surorilor lui I..ruca îi disIntre toţi Strokeştii in.să figura lui Luca Stroid s-<a păstrat, avînd în
jurul ei o aureolă mai strălucitoare d ecît a tuturor celorlalţi Stroi�ti,
.cunoscuţi in istoria Moldovei.
lmprejurările il făcură să stea mult tk111p i n Polonia, în cursul vieţii
sale, cum îl întîlnim şi în ultimul deceniu al vieţii s:aLe, cînd scrie c re
dincioşilor bisericii române din Lemberg, infornnîndu-i că a intervenit pe
lîngă Movileşti să le trimită banii trebuincio�i pentru tem1inare şi cind,
din dartlarea scrisorilor, vedem, că, pe llngă cele s'CriG,e din ţară, mai sint
datate unele şi din Us.tie sau din Kameniţa 54 • Datarită faptului, că şi el
obţinruse indigenatul polon de la regele Sigismund al Poloniei, se pare
că făcea uz de această carte de vizttă pentru a iDJterveni în sprijinul mol
dovenilor pe lîngă regele şi panii poloni. PoUtica lui Ştefan oei Mare de
păstrare a unor relaţii ou turcii, bazate pe tretatele , încheiate cu aceştia,
lăsa cuvenita libertaJte de acţiune a Moldovei cu regatele învecinate : Po
lonÎia şi Ungaria, de la care mold-ovenii ca şi muntenii aşteptau mult aju
tor pentru a �ura apăsarea turcilor, care uitau de tratate în multe îm
prejurări.
51 Academia R.S.R. : op. cit. val. IV (1616-1620), pag. 230, document nr. 292.
52 Testamentul lui Mir. Bamovschi, in op. cit., pag. 207.
53 T. BAlan : op. cit., vol. III, pag. 5, document nr. 2.
54 Ion Bogdan : Documente privitoare la istoria rom4ntZor, voi. II, supl. II, pag. 345,
doc. nr. 173 şi pag. 350, doc. nr. 177, Bucureşti , 1 89.
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Intr-una din scrisorile din această perioadă informea?ă pe r('gele po
lon despre mişcările turcilor, in a căror stă;>inire troouse p3I"te din Tran
silvania şi din Ungaria încă de mai inainte. Informarea se faoe prin hat
manul Ion Zarnoiski, sprij initorul Mo'Vil�tilor, fa�ă de c1re Luca Stroici
se exprimă cu mult1 reverenţă. Trimiţînd informaţia ciiltre rege, Zarnoiski
adaugă, că StroLci fu�esc la Lemberg în prima jur.1ătate a anului 1 603 pen
tru afaceri judiciare 55. Scrisorile, trim:se de el acum în Polond,a, sîn.t re
d act.ate, fie în slavonă, fie in limba polonă, dar semnătr...:r a este tot cea
obişnuită, cu litere latine : Luca S.troicz. Şi datarea e deobi�i în latin eşte
şi cu anul, scr:s cu cifre arabe, oa de ex. : 17 oct::>mbris, anno Romini, 1604,
într-o s crisoare de complezenţă, a::lresată lui Ion Zamo:ski la 17 octombrie
1 604 56• In I'C'ferinţa c:l tr e rege Luoa Etroid e cibt de Zarnoiski ca "pan
Stroicz", titulatură, pe care i-o găsim, după cum am arninUt, şi în pisania,
a-;,ezată deasupre uşid de la intrare în bisericuta mică din incinta Mănăs
tlrii Dragomirna, ziditi de Ana.Etasie Crimca împreună ou Luca şi Simion
Stroici.
Multe din treburile lui Ieremie Movilă, ale lui Simion MwJlă ca şi
ale lui Const. Movilă, in legătură ou polonii, sint trecute pe seama lui
Luca ' troici spre rezolvare. De aceea şi pătranderea sa repetată in ulti
mul deceniu al vi eţii saLe, în Polonia.
S-e stins în anul 1 6 1 0 în p3tria sa, Principatul român al Moldovei, tn
urma unei grele suferinţi, c :�.uzate de boală. Locul, unde a fost inmormin
tat a rămas încă noo.moscu t pînă azi. Cu ocazia renovărilor, întreprinse
la Mănăstirea Dragomirna in a:1ul 1 960 şi ceva mai inainte, fură desco
pe-rite şi alte morminte decît al lui Anastasie Crimca sub duşumeaua de
piatră a pronanulL'i bisericii, dar nu s-a putut identifica nici uunl, lip
sind indicii doveditoare. Nu este exclus însă ca unul dintre aceste şase
morminte, descoperite la Dragomirna, să păstreze rămăşiţele pămînteşti
a::.e lr.Ji Luca Stroid.
.

Looul de v�nică odihnă al lui Anasrtasie Crirnca îl păstră tradiţia că
lugări!or din mănăstire, dar despre Stroici ca şi despre Miron Barnovski,
care lăsase cu limbă de moarte să fie inmormintat la Dragomirna, nu E-au
putut obţine indicii, cu toate cercetările din deceniul şase al secolului nos
tru in acest loc. Nu este exc:us i..., s ă oa în viitor să apară unele date, care
să ne lămurească cu privire la ultimul domiciliu al rimăşiţelor piminteşti,
nu numai ale lui Luca f t.roici, mare dregător în ierarhia Moldovei, ci şi
ale lui Miron Barnovschi, amindoi fiind ctitori ai Dragomirnei.

Personalitatea lui Luca Stroici rămîne şi acum printre cele mai de
seamă figuri din istoria românilcr moldoveni, oare au luat parte a ct ivă la
c •nducerea PriJ;cipatului Moldovei în vrem·uri grele. Luoa Stroici . :fiace
parte din pleiad'l dt.:> cărturari din a doua jumătate a secolului al XVI-lea
� i din cea dintîi jt· mătate a celui de al XVII-lea, cind limba română por
n�te cu pa�.i repezi să ia locul E'avonei, neînţelese de popor, dar ad o ptate
de biserică şi cance:arii. Istoria Principatului român al Moldovenilor in55
56
57

Ibtclem, pag. 295, d,c !lment nr. 147.
Ibtdem, pag. 342, dtJcument nr. 131.
Testamentul lui Miron Bamovschi, in op. cf.t., pag, 207.
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cepe să se scrie în limba română. Cunoştinţele despre originea românilor
din daci şi romani începe să se răspîndească in sînul p::�porului şi este.
consem nată în cronici lupta dusă de poporul român pentru păstrarea fiin
ţei sale naţionale şi pentru progres. Această perioadă, de un impunător
pas înainte în cultura noastră naţional_ă, . este Um:trată prin-tre alte perso
nalităţi de cultură şi de vrednicul logofăt, Luca Stroid.

LE CHANCELIER LUCA STROICI
R e sume

Parrni les plus import.ants dignitaires des voivodes moldavs de la deuxieme
moitie du seizieme siecle et de la premiere m:>itie du dix-sepW�me siecle on trouve
aussi le chancelier Luca Stroici. Il etait le fils d'Ion Stroici, tresorier pendant le
temps d'Alexandru Lâpuşneanu. Le chancelier Luca Stroici occupe plusi dignitesl
jusqu'a celle de "grand chancelier" dans lequel il a travaille environ trente ans. Il a
pris part comme chancelier a les plus importants actes des voivodes Iancu Sasu, Petru
Şchiopu, Ieremie Movilă, Simion Movilă et Constantin Movilă. Il a etait un distingue
homme de la culture roumaine des ces temps. Il a promouve l'usage de la langue
roumaine dans les actes officiels. Aussi a-t-11 ete pour l'usage de l'alphabet latin.
Pendant le depart de Petru Şchiopu de Moldavie, en 1591, Luca Stroici part aussi
avec lui, mais il a ete reste apres cela en Pologne jusqu'en 1595. Il revient dans le
pays et il a travaille comme chancelier iusqu'au mois de septembre 1610, quand il est
decede apres une maladie. Son frere, Simion, qui etait tresorier, a aide Luca Stroici
et Anastasie Crimca dans la construction de la petite e�Use de l'enceinte du monastere
Dragomirna. Lui est mort seulement apres l'annee 1622. Les fils de Luca Stroici ont
beneficie d'un grand prestige sur les traces de leurs oere.
Luca Stroici appartienne a la pleiade des erudits, qui ont promouve la culture
roumaine a la fin du seizieme siecle et au debut du celui du dix-septieme.
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1 . Analiza, din punot de vedere al unei anumite discipline, a opere
lor marilor titani ai culturii -a:niversale eSite firească in condiţiile dina
micii ştiinţei. Acumularea de cunoştinţe permite reevaJruări pe planuri
noi. Prezentarea ideilor psihologice din opera lui Cantemir, pe oare o fa
cem in acest anticol, va ajuta la înţelegerea mai profundă a concepţiei
sale. Totodată, lucrarea de faţă va contrbiui la cultiWll"ea sentimentului
mindriei naţionale prin popularizarea selectivă a idelior ce demoru;trează
atitudinea sa realistă, ştiinţifică - drum deschis recent in pedagogie de
St. Birsănesou 1. După părerea noastră, concepţia lui Callltemir pare con
tradiotorie numai dacă este analizată i.oolat, de pe poziţia unei singure
lucrări. Insă privită in Rnsamblu, opera sa - se caracterizează ca o incer
care de sinteză a culturii timpului său. Astfel, in "Sacrosanctae" prezintă
teoria teosofică ce a influenţat timp de mHenii gindirea orientului vechi 2,
în "Divanul" încearcă să fundamenteze raţional dogmele moralei religi
oase, continuind tradiţia deschisă de Neagoe Basareb - ; iar în "Istoria
ieroglifică" şi "Metafizica" promovează ideile ştiinţifice din teoria cunoaş
terii, logică, fizică, biologie luînd adesea poziţia critică faţă de filozofia
lui Aristotel şi venind cu soluţii originale. Deci nu este vorba despre o
evoluţie a gindirii cantemirene de la teosofie la teologie şi ştiinţă cum
s-a pretiru;, ci despre o tratare a lor, paralelă. Dacă autorul şi-ar fi dus
pînă 1a capăt opera, cu siguranţă se evitau interpretările denaturate.

2. Cantemir explică conţinutul subiectiv al psihicului precizînd de
pendenţa sa de fizic. Spre deosebire de materialiştii mecanicişti contem

porani autorului şi de mai tirziu, ce localiza upsihicul in "inimă" sau il
considerau ,.o secreţie a creierului", Cantemir afirmă că sufletuJ nu este
materie - avind un conţinut subiectiv. "Eu peste mine aer, supt mine
ţ1rină iar in mine nemică ceva lucru de materie nu am, fără numai du
hul, c rile mă poartă" 3. Dar această conducere a trupului de către suflet,
se face prin intermediul "conştiinţei lucrurilor" şi "cintăririi f·aptelor".

�

1

2
.3

b.. S

"Scrieri alese", p. 239-352 şi 367-405) .
Idem, Istoria ieroglijtcă, Bucurefiti, 1985, p. 175.

Birsănescu St. DtmttTie Cantemir şt peda.gogia, in "Rev. de pedagogie" nr 1 /1973.
acroaanctae scienttae indepinginbUis tmago, (vezi cantemir D.,
Cantemir
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Conştiinţa deci, in concepţia lui Cantemir, are un conţinut psihologic,
subiectiv, este "acea cunştiin+ă de sin e pe C3.re omul o pierde cind este
adincit in somn fără visuri, şi conştEnţă (a ceea ce este bine şi rău, care
ii controlează), a faptelor ce il călăuzeste in viaţă" 4. CU alte cuvinte, el
atribuie conştiinţei, adică minţii, capacitatea de a judeca faptele morale
"căci chiar daci s-ar gă' i cineva, care să nu-şi dea seama de faptele sale
rele, mintea lui e C3. un acuzator, ca un martor al c::mştiinţei rele, ba chiar
ca un pedepsitor şi călău" s.
Cit prive�te problema legăturii corpului cu psihicul, Cantemir o ilus
trează insistind asupra exemplelor in care echilibrr.Jl vieţii sufleteşti in
fluenţează pozitiv sănătatea omului - concepţie ce ne aminteşte despre
preocupările n europ3hiatriei moderne. Boala corpului - spune Cantemir
- "durerea cit de mică intr-un mădulariu" aduce boala intregului orga
nism ("tot trup·Jl S?re neaşezare �i p:i.timire aduce"
6 astfel incit, "su
ferinţa trupului trebuie comb1tută prin vindecarea sufletului" 7• "Atunci
cind îţi este bolnav trupul t rebuie să fii c't se p Jate de sănătos la suflet" a.
Pătruns de ideea unităţii fiinţei umane, Cantemir cere ca "singur om·..11 in
sine, trupul cu sufletul singur in sine a-�i im;Jica" 0• El consideră psihkul
dependent de integrit3.tea corporală şi in primul rind de integritatea creie
rului declarind că acela " adevărat om iaste carile cu intreaJă minte • că se
slujeşte" 10.
-

Dependenţa psihicului de corp, mai este ilustrată de Cantemir in ca
drul explicării mecanismului S')mnului subliniin:lu-se corelarea inţepenirii.
inhibării organelor corpului ,tu pierderea minţii şi simţirii, cu blocarea
senzaţiilor vizuale, auditive, olfactive. In timpul somnului - spune Cante
mir - "toate organele corpu'ui amorţesc �i înţepenesc", re pierde "mintea
�i simţirea nevăzind cu ochii, neauzind cu t:rechile, neadulmecind cu mi
rosul, nesimţind cu gustul" 1 1. "Cind dorm numai arterele imi zvicnesc şi
pulsează ca semn că mă voi trezi" 12.

3. In problema metodologiei Cantemir se situează pe o poziţie optimis
tă de încredere în posibilităţile cunoaşterii psihicului uman. El observă cu

regret că nu toţi oamenii se strădui€€c suficient ră a:cumuleze experienţă
in aprecierea calităţilor sufl�ti - "cei mai mulţi (oameni), afirmă auto
rul, nu se cunosc nici pe ei insăşi" 13. Nu este vorba aici despre prelual'ect
mecanică a dictonului antic .,Cunoaşte-te pe tine" - cum s-a afirmat ci de un as,?ect practic al problemei. Cel mai apropiat obiect de strJdiu psi
hologic este propria viaţă sufletească, pe care o ai sub observaţie !ii an:'l liză
in orice moment căci "omul - spune Cantemir - sie mare vecin şi de
Ibidem, p. 328.
5 Ibidem,
o. 328.
6 Idem, Istoria teTogltfic4 Bucure<�ti, 1965, p. 1 41.
7 BăC:.drău, D., FilozofUl lui Dimitrie CantemiT, Bucureşti, 1969, p. 280.
8 Cantemir D., Divanul, Bucureşti, 1969, p. 272.
9 Ibidem, p. 289.
10 Ibidem, p. 297.
1 1 Bădărău, D., Filozofia lut Dtmttrie CantemtT, Bucureşti, 1969, p . 124.
12 Ibidem, p. 126.
1 3 Ibidem, p. 298.
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aproape î ş i iaste singur pre sine a se crmoaşte i să cade" 14. "Sfătuieşte-te
cu tine însuţi şi întreabă-te : cine eşti ?" 15.
Deosebit de actuală este părerea lui Cantemir de a nu se limita cu
noaşterea psiho logică la observarea co rpului , a conduitei - cum spun unii
psihologi contemporani - ci a se extinde analiza asupra conţinutului su
biectiv. "Către această dară - afinnă Cantemir - omul pre sine cunos
cîndu-să, cuno�tinţa nu numai a celui pre dinafară om, carea ieste a trupu
lui, ce şi a c elui pre dinăuntru om care iaste a su fletului , şi cele ce stăru
iesc spre a sufletului cuprindere" 16, căci după cum spune Lactanţiu,
partea aceasta mai mare ,preţ decît trupul are 17. Obiectul cercetării psi-<
hologice trebuie să-1 formeze in primul rind conştiinţa, adică acea capaci
tate de a reflecta cauza pr:oducerii fenomenelor şi a deosebi binele de rău
caracteristică omului şi neîntilnită la animale. "Astre! - spune Cantemir
- să nu ne asemănăm cu animalele care, hrănindu-s e cu ghnidă şi bînd
apă din piriu, puţin le pasă de unde le vin acestea cu atî ta u.ş.urinţă" 18.

Studiul psihicului trebuie orientat spre calităţile caracteristice omului cum
sint : demnitatea personală, spiritul raţiona l , independenţa în luarea hotă
rîrii. "Omul - spune Callltemir - tr-ebuie să cugete şi să gîndească tot atît
la demnita1ea firii sale ; mă refer la acea demnirta.te, de piLdă, prin c are
intrece toate celelalte [fiinţe] de pe pămînt, în prim u l rind pentru că are
spi.rit raţio nal, adică minte, pentru a cunoaşte cele aidev ărtae şi a al ege
cele bune, î n ohip desăvîrşit liber - un lucru dumnezeiesc şi ceresc pentru ca s ă se servească de CIC€Sie calităţi şi însuşiri ale lui i n practicarea
virbuţiei, iar nu a răutăţiă, şi pentl"'U oa să nu le corupă şi să nu le pîngă
rească prin josnicia lipsei lui de demnitate ; ci to tdeau na să făptuiască
lucruri vrednice de p a rtea cea dumnezeiască din el, ca nu cumva, om fiind,
să ducă o viaţă anima.lJică" 19.
Deşi consideră conşti inţa (conţinutul subleativ al vieţii sufleteŞ<ti) ac
cesibilă a'lJ!bocunoaşterii, Cantemir nu cade i n gre.�ala ps irh ol og ilor de mai
ti.rziu angajaţi în discuţiile asupra valordi intros pecţiei şi care cereau ca
psihicu l să fie cunoscut senzorial, prin procese de percepţie ("autoobser
vaţie") . El subliniază în mo d just, rolul esenţial pe care îl are raţi unea în
temeiată pe limbaj î n cunoaşterea conţinutului de conştiinţă . "Că toate
carile se văd, de pe chip şi de pe floare se gi'll!dec ă , iară gindul şi as cunsului
inimii nici chip, nici floare are, de pre care de bun sau de rău , de frumos
sau de grozav să se cunoască , fără numai cînd icoana în ouvinte sau în
lUICr.uri işi întipăreş te " 2o.
Sufletul nu poate fi cerceltat in acel�i fel ca un oorp m a•terial . "Eu în
mine şi cu mine s ocotindu-mă , precum aerul nu se prinde, suf letul nu se
scoate " 21• In cunoaşterea psihicului trebuie să ne bazăm atît pe observaţii
directe, imediate, cît şi pe cercetarea evenimentelor anterioare. "Punind
14
15
16
17
18
19
20
21

Ibidem,

p.

299.

Cantemir, D., Istoria ieroglifică, BucurS?ti, 1965, p. 302.
Ide.m, Divanul Bucureşti, 1969, p. 259.

Ibidem, p. 300.

Ibidem, p. 308.

Ibidem, p. 300.
Cantemir, D., Istoria ieroglifică, BucurS?ti, 1965, p. 1 34.
Ibidem, p. 175.
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faţă in faţă - spune Cantemir - cele trecute şi cele prezente, să te cunoc;ti
şi să te înţelegi pe tine însuţi" 22.
4. O atenţie deosebită acordă Cantemir psihologiei vîrstelor precizînd
particularităţile caracteristice perioadt:!lor de vîrstă delimitate pe întreaga
durată a vieţii. Pornind de h observaţii şi amintiri proprii (.,pre cîte în
minte ţiu" :za, el împarte viaţa omului in şapte grupe. "In aceşti optzeci de
ani - spunea Cantemir - eu fac şapte împărţiri, aci1că disting �apte vîrste
şi anume : pruncia, copilăria, cătărigia, voinicia, bărbăţia, cărunteţea şi
bătrineţea" 24.
La vîrsta prunciei - de la O la 7 ani -, via�a nu este deplină deo1rere
copilului nu i s-a dezvoltat suficient : gîndirea (.,nu cunoaşte ce vede, nu
inţe�ege ce aude") ; sentimentele morale ("nu pricepe binele şi răul") ; şi
voinţa ("nu ştie ce face, umblă şi socoteală n-are").
Din cea de a doua vîrstă, a copilăriei, - "care se suie pînă la 14 ani"
- Cantemir îşi aminteşte că el era "numai cu asemănarea şi chipul omu
lui, iară nu pe deplin om" 25, deoraece num2i omului deplin format "ii este
dat să cunoască credinţa, legea şi dogmele, binele şi răul" (" ... adică a CH
noaşte lucrurile de care trebuie să ne fe-rim"}, să-şi agonisească hrena şi
băutura ("adică a putea ara şi semăna, a lucra via şi a face negoţ, toate
acestea fiind necesare pentru chiverniseala omului") 26.
A treia vîrstă, este cătărăgia (adolescenţa) - care merge de la 14 la
21 de ani - însă după socoteala mea pînă la 1 7 ani tot de firea copilăriei
ţine, a�a incit pînă oe ajunge omul la virsta de 17 ani, adică pînă să încra
pă, cum se spune, să-i mijească musteaţa, tot copil i se zice (căci în limb1
latină această vîrstă se numeşte pubertas, de la numele pubeE, numele pi
rului care creşte la inceput la mustăţi şi la barbă). Aşadar, cam t::>t de o
cunoştinţă copilărească se slujeşte şi întreaga vîrstă a adolesoentului (căt'i
rigului) p'nă la 17 ar.i şi seamănă in toate cele cu virsta copilului (afară:
de cazul cînd îşi îndreaptă mintea cu învăţătura)" 27,
Cantemir consideră virsta a doua şi a treia (cătărigia) hotătiroare pen
tru formarea caracterului. "La această vîrstă ajungînd omul este oa şi o
floare, de se va lega la vreme bună, se va fa<:e roadă bună, iar de se va
lega la vreme rea, face şi roadă rea ... ". Pe01tru că in virsta copilăriei ta' e
poţi lega sau apucături şi obiceiuri bune sau rele, iar pe cele pe care le
vei dobindi de copil le vei moşteni p:nă la bătr�11eţea ta" 28• In virsta C')
pilăriei tale vei învăţa legea, iar in adolescenţă te vei deprinde cu istP
ţimea. In copilărie, vei învăţa să suporţi pedeapsa, iar in adolescenţă V"i
dobindi invă ',ătură �i minte" 29. "Vei afla mulţi şi nenumăraţi copii care
deşi mici s-au comportat ca oamenii mari făcînd lucruri şi fapte deml'le
de laudă" ao.
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Idem, Divanul, Bucureşti, 1969, p. 388.
Ibidem, p. 127.
Ibidem, p. 124.
Ibidem, p. 129.
Ibidem, p. 126.
Idem. Istori4 terogltfic4, Bucureşti, 1965, p. 1110.
Ibidem, p. 264.
Idem, Divanul, Bucureşti, 1969, p. 265.
Ibidem, p. 267.
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"A patra vîrstă
sau rodul de curind legat al vieţii omeneşti
e
tinereţea, care este ca un fruct a cărui calitate ca dulceaţă sau amă.I eală
nu s-a stabilit încă, de aceea trebuie să fie bine păzit şi nevăt3mat, p3zit
ca nu cumva să se intimple că vină gindacul să-1 strice, sau păianjC'nul•
să-1 învăluie cu pînza, căci cît de puţin 1-ar strka, greu va mai ajunge la.
dulceaţa şi gm-tul ce unna să aibă cind se coace. Tot �a. tînărul !1 toate
trebuie să ia seama �. i de toate trebuie să se păzească, deoarece are duş
mani mai mulţi la această vîrstă decit la alta Mai înJtîi, pentru că această
vîrstă este vîrsta tinereţii, care este oarecum rătăcită şi neaşezată. In al
doilea rind, la această vîrstă singele este mai abundent, adică poftele spo
resc cu prisosinţă, fiind numeroase şi mai puternice decit 1a celelalte
virste, de care trebUJie să ne păzim foarte mult .. ." 31•
"A cincea vîrstă sau coacerea poamei vieţii omen�ti este bărbăţia,
care, ca o paamă împlinită şi coaptă rămîne neoohimbată un timp anumit,
avînd acelaşi gust" 32. La această vîrstă se întîmplă necazuri ca boala,
robia (închisoarea) şi sărăcia. Referind�se la căsătoriq, el arată că ea
poate fi compensată cu bogăţia sufletească, căci "dacă doreşti să fii bogat
şi avut cu trupul, cu atît mai virtos ţi se cade să cauţi bogăţi a şi a•1uţia
sufletului şi, _gisind-o să o �trezi şi să nu o părăsE.'I'iti nicideown". "Să-ti
îmbraci sufleotul cu haina dreptăţii căci sufletul este mai de preţ, zke poetul" 33.
"A şasea v�rstă sau cea in care incepe să se veştejească fructul vie
ţii omene� ti, este a cărunteţii" M. "Iată. ţi-au răsărit fire albe pe cap şl-n
b3rbă ! Iată, au incepat să-ţi sălbească genunchii şi să se plece spre pă
mînt ! Iată ţi s-au muiat şalele ! Iată că in loc de doi ochi îţi trebuie arum
patru ! Iată, puterea organelor talE' trupeşti te lasă ! Iată că cele patru
stihii ale tale au inceput să se confunde adesea intre ele şi n...ai cum să
le impad şi să le lini.şteqti" 35. Cantemir nu consideră decăd.e!-ea fizică
o degradare generală a omului. Dimpotrivă, el crede că la bătrîneţe posi
bilităţile de creştere sint mal mari prin cultivarea morală. "Aşadar, in
vreme ce ai incepu:t să scazi in puterea trupului, iiliCepe să creşti in ce
priveşte puterea sufletului ! De vreme ce ai inceput să înibătrineşti cu
trupul, incepe să întinereşti cu sufletul ! Iţi slâbeşte trupul 1 Intăreas
că-ţi-se sufletul ! " 36. "Să te îngrijeşti de sufletul tău şi să-1 innoieştl cu
fapte bune" 37.
"A şaptea vîrstă sau t()b.la putrezire a poamei vieţii omeneş-ti este
adinca bă.ttrineţe" 38, cind nu mai poţi "umbla deoarece ţi s-a scurtat pa
sul" as. Dar nici acum perfecţionarea morală nu trebuie să tnceteze căci.
-

-

.

•

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
1 oidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,

p. 268.
p. 270.
p. 278.
p. 280.
p. 282.
p. 284.
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" .. .îmbătrînind trupul, sufletul intinereşte . . . " 40• "Sufletul trebuie îngrijit,
ferit şi îndrumat, trebuie să fie tînăr şi să se menţină sănătos", "abătin
du-te de la rău şi fărcind binele" 41.
In concluzie, meritele principale ale lui Dimitrie Cantemir în psi
hologia vîrs.tei constau în
tratarea problemei periodizării pe întreaga
durată a v.ieţii ; corelarea par.ticularităţilor de virstă cu sarcinile educa
ţionale ; formularea . de soluţii optimiste ; adaptarea unei atirudini uma
ni&te, concretizată prin lupta penrtru promovarea ideilor de bine şi de
dreptate.

5. Dimitrie Cantemir consideră că senzaţiile stau la baza cunoaşterii
ştiinţifice. "Toţi învăţaţii secolului acestuia, - spune Cantemir - pro

.clamă în gura mare că toată ştiinţa omenea:scă puroede de la simţuri" �2.
"adică din povarţa simţurilor se află" 43. Lipsa organului văwlui sau au
zului face imposibilă percepţia culorii sau a muzicalirtăţii cuvintelor. "Toa
tă lum.ea ştie căci nu orbul, ci cel cu oohi ajudetcă de vopsele, şi cel cu
urechi, iară nu cel S'l.ll'd , alege frumuseţea şi dulceaţa viersului" «. Cu
ajutorul senzaţiilor sîntem in permanenţă în contact cu lumea externă
deoarece, "săgeţile simţurilor nu încetează să mă împingă" 45• Ceea ce cu
noa.<;tem din experienţă, adică din con:baotul direct cu lucrurile, este in
comparabil mai demn de apreciat ca adevărat, decît cea oe rezultă din ra
ţiunea noastră. "Experienţa �i ispita lucrului, mai adevărată poate fi
decît toată socoteala minţii şi argumentările arătării de faţă mai tari s!nt
decit toate chitelile" 46. Referind.u-se la po nde rea simţurilor, dă intăietate
vederii spurund : "că adevărat, bună ieste ştiinţ!a auzirii, dar mai adevă
rată ieste ispita vederii" 47.
Cu toate că dă prioritate senzaţiilor în cunoaşterea realităţii Cante
mir nu neagă posibilitatea de a avea ilu2lii, de a primi prin simţuri, in
anumite condiţii, informaţii eronate. In acest sens, credem noi, trebuie
interpretată afirmaţia lui că ştiinţa senzorială "în cele mai multe cazuri"
deci nu totdeauna", este eronată 49. El propune în mod just intemeierea
cunoaşterii multilaterale, pe datele simţurilor şi pe analiza raţională", că
din privirea prin simţuri, nimic nu e bun şi perfect, că ea trebuie subor
donată privirii prin intelect" 50,
Un alt plan de limitare a cunoaş terii senzoriale semnalat de Cante
mir, confirmat de psihologia ştiinţifică, este legat de introopecţie. Se ştie
că omul nu-şi poate cunoaşte direct propriile sal.e sen·zaţii - "Simţirea
simţirii" cum spune Cantemir - deoarece ele au conţinut subiectiv şi
nu material. (Dacă senzaţiile noastre ar fi alcătuite din unde electromag40
41
42
43
44
· 45
46
-47
48
49
50

Ibidem, p. 282.
Ibidem, p. 284.
Idem, SacTosanctae, p. 49, cf. Bădărău D., Filozofia lui Cantemir, 1969, p. 303.
Idem, Istoria ieroglifică, Bucureşti, 1965, p. 36, cf. Bădărău D., Filozofia lui Cantemir, p. 303.
Idem, Istoria ieroglifică, 1964, p. 44.
Idem, Metafizica.. Bucureşti, 1928, p. 37.
Gogoneaţă, N., (r), Istoria filosofiei romîneşti, vol. I, Buc., 1972, p. 82.
Cantemir D., Istoria teroglifică, p. 49, cf. Bădărău D., op. cit., p. 303.
Idem Istoria ieroglifică, Bucureşti, 1965, p. 121.
Bădărău, D., Filozofia lui Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 1969, p. 304.
Cantemir, D., Metafizica, Bucureşti, 1928, p. 45.
,
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netke, mişcări ale aerului, substanţe chimice, ele ar putea fi percepute,
adică autoobservaţia ar fi posibilă. "Cind cineva - spane Cantemir e izbit, simte intrucitva că a fost izbit, dar c\e unde, de cine şi din oe
cauză i s-a întîmplat aceasta, nu simte şi însăşi simţirea aoop�rită de bi
tătura persoanei obişnuite nu-l lasă să simt ă " st.
Găsim, de asemenea, în opera lui D:mitrie Cantemir, observaţii pre
tioase des,?re pragurile senzoriale. Dacă se suprapune vorbirea mai mu�tor
persoane se ajunge - afirmă Cantemir - să "nu se inţeleagă, fără nu
mai chiote netocmite şi huite neauozite ca precum nenumărate p'dturile
ploii din nouri cu repegiune pe pămînt căzînd un huiet oarecare dau, iară
vreun glas tocmit nicicum şi precum a unui organ de muzică toate C'1ar
dele deodată lovindu-să, o răsunare oarecum dau, însă vreo melo :lie t ..,c
mită şi după pravili muzicăi alcătuită nicicum nu să aude aşe ieste şi vocea
a mulţi şi totdeodată" 52.

6 Gîndirea în concepţia lui Cantemir este o cunoaştere indirectă a
evenimentelor curente sau viitoare, care îl ajută pe om să analizeze min
tal lucrurile şi să-şi sporească puterile fizice.

"Saronul inţelepciunii - afirmă Cantemir - iE'Ste că din cele vă
zute sau auzite, cele nevăzute şi neauzite a adulmeca şi viitoarele din cele
trecute ar giudeca" 53, căci gindirea operează cu ideea care ieste : .,Chbul
a fiecăruia lucru pre carile mintea plăsmuitorului ca oum ieste il infor-
�te". Gîndirea se diferenţiază, de la animal la om, şi de la nein�truit
la un filozof
,.căci să ştii că omul să deosebeşte de animalele neraţio
nale prin minte şi prin învăţătură" M, iar oamneii neinstruiţi "lucruri' e
văzînd, precum sint le ştiu, iară filozoful din ce ş i pentru ce a'.'� sht
făcute" 56. Unde a socotelii şi a minţii roadze nu lucesc , duhurile "1Hterii
puţin procopsesc "că puterea trupului, cit de virtoa"ă, ridică, impinge �i
Sltringe, cit de mai multe ar putea doi sau trei, iară cel puternic la s oco
teală cu miile pe alţii covirşeşte" 56.
Intilnim în opera lui Cantemir numeroase cunOlStinţe consemn'l t� in
Manualele de psihologie actuale despre ra?Ortul dintre gîndire şi limb'lj,
în care cuvi-ntul capătă o semnificaţie, devine un "semnal al semnalelor"
numai la om prin intermediul gîndirii sale. ,.Cuvintul - precizează Can
temir - nu este o simplă articula' ie : inainte de toate el este sens, el este
un inteles, şi numai omul, intre toate făpturile, are darul de a cuvbt:l,
adică de a rosti ceva ce are inţeles 57. "O anumită manifestare ver':>ală,

este articulată şi _ plină de înţeles" 58 . "Cuvintul fără ştiinţa gindirii in za

dar ieste" 59• Cantemir este de părere c! limbile actuale, deviate dintr-O>
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Idem, Istoria. ieroglifică, Bucureşti, 1965, p. 45.
Ibidem, p. 52.
Ibidem, p. 1 1 7.

Cantemir, D., Diva.nul. Bucureşti, 1969, p. 266.
ldem, Istori4 ieroglifică, p. 86.

Ibidem, p. 112.
Bădărău D., FilozofUl lut Cantemir, 1964, p. 332.
Ibidem, p. 322.
Panaitescu, P. P., Dimitrie Cantemir, Vi4ţa şi Opera, Bucureşti, 1958, p. 199 ..
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limbă comună sint hotărîtoare pentru existenţa ştiinţelor. "Limbile, sint,
organe foar.te necesare, fără de care, lucru foarte important de notat, şti
inţele nu ar putea exista" oo. Cu toată preţJuirea acordată limbajului, Can
temir nu uită nici să sublinieze limitele sale "că multe ajunge mintea
;ascuţită, carile limba fiicavă şi slabă a le vorovi nu ,poate" 6 1.

7. PTe�pările lui Cantemri referitoare la ·procesul voinţei îmbracă
un aspect practic de cultivare a calităţilor de voinţă pozitive şi comba
.tere a celor negative.
Capacitatea de a hotărî, iniţiativa in luarea hotărîrii sint considerate

esenţiale pentru obţinerea de succese şi glorificarea nwnelui. "Agoni
sita numelui" - observă Cantemir - se dobîndeşte "mai mult ou îndrăz
neală decît cu siiala (sfiala)" 62, dar "îndrăzneala fără socoteală este ne
bunie" 63.
Referindu-se la puterea de voinţă Cantemir arată că ea se naşte in
-strînsă legătură cu afectivitatea "căci in voinţa sufletelor şi unirea ini
milor, lucrurile din mici mari le creşte" 64. Nici un succes important nu
se poate obţine in cultivar.ea moralei dacă nu se acţionează cu toată pu
terea de voinţă, "Pentru ca să devii bun, trebuie să vrei cu adevărat, fără
,gind ascuns şi să vrei pe deplin aoest lucru" 65. Reuşita este unnarea efor
tului depus, căci "Dumnezeu ajută pe oei ce se străduiesc, iar nu pe cei
nepăsători" 66.
O altă calitate de voinţă căreia Cantemir ii acordă o preţuire deosebi tă,
�ste perseverenţa. "Alergînd să atingi ţinta, nu te opri in mijlocul drumu
lui". "Nu te linişti. şi nu te mulţJumi că ai atins vreuna din treptele de jos
ale virtuţii, ci înaintează neintrerupt spre treapta de mai sus şi spre cea
mai înaltă, pentru ca să fii in stare, pe cît e posibil, să te urei şi să: te
·aşezi pe mult-doritul şi cel mai bun pisc, devenind desăvîrşit" 67. Cel care
nu-şi ţine angajamentul este sortit suferinţei legată de nemulţumirea t?e
sine, pe care o va trăi oridecîte ori va gîndi la nereuşita sa. ,,Că mai feri
cit socotesc a fi, acela carile într-o sughiţare duhul - s-ar sfîrşi decit acela
carile ce odată au giuruit, pină la moarte giuruinţla a plini, pre cit va
putea nu va nevoi" 68.
Puterea de stăpînire, o altă calitate a voinţei, nu exclude suferinţa,
d dimpotrivă, se întemeiază pe răbdare în suportarea situaţiiLor grele.
"Rabdă - spune Cantemir
şi răz�te in bunătăţile sufletului, deşi îţi
va Ii greu pentru trup" 69.
In dezvoltarea voinţei, preconizează Cantemir, trebuie să ne bazăm
pe exerciţii. "Obişnuieşte-ţi suflet-ul şi trupul, la osteneli cuvioase şi in4Ca

-

Cf. Bă.dărău D., Filozofia lui Cantemir, 1964, p. 333.
Idem, Istoria ie.roglifică, Bucureşti, 1965, p. 81.
ibidem, p. 122.
Ibidem, p. 95.
64 Ibidem, p. 140.
115 ldem, Div�tnul, Bucureşti, 1969, p. 348.
66 Ibidem, p. 358.
67 Ibidem, p. 36l'
·68 Cantemir, D., Istoria ieroglifică, Bucureşti, 1965, p. 125.
\69 Idem, Divanul, 1969, p. 358.
110
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tăreşte-ţi inima să îndure necazurile" 70. "Leneşei tale minţi dăi de lucru

ca niciodată să nu lenevească" 71. "Cel ce nu lucrează ceva bun se învaţă
să lucreze răul". "Infrănează-te şi de somn'lll prea mult «Căci odihna lungă
hrăneşte cusururile.-" 72. ,,Socoteşte de azi ce l lWI'IUri bune ai de făcut şi
ce rele de oco1i•t miine" 73. "Socoteşte in fiecare seară cum ai lucrat peste
zi" 74. "Gîndeşte-te nu la ce fac alţii, ci ca tu să faci -ceea ce trebuie" 75.
"Voinţa nu se poate dezvolta decit in cadrul activităţii". "Să căutăm pri
lejurile foarte bune" 76. "Ideile despre bine pe care le avem să fie traduse
în fapte bune".

In definirea voinţei Cantemir pune accentul pe alegerea deliberată
a sc::�pului acţiun!l, "căci, în vreme ce toate creaturile urmează incon.şti
ente porunca divină, sau natura lor (ceea ce este cum ştim, aoe�i lucru),
omul singur, are la începutul oricărei lucrări conştiinţa soopului şi poate
alege intre scopurile bune şi rele, participind prin aceasifla la moralitate.
El are ithiceşte (eticeşte) din ceputul locului socoteala sfîrşitului (scopu_.
lui)" 7i.

8. Dimitrie Cantemir consideră procesele afective o latură a psihi
cului ce influenţează intreaga personalitate umană.

"Dragostea - afirmă Cantemir - suprimindu-le pe toate, cu tărie
le biruieşte" 78. Suferinţa sufletului este mai greu de subortat decit durerea
trupului "că chinul trupului carnea potoleşte, iară pedeapsa sufle'tului, oa
sele topind, inima răneşte" 79. ,"La rindul ei dragostea neimpărtăşită, creş
te in intensitate şi se transformă in suferinţă". "Ce ca cwn inima, care
în dragostea cuiva este lovită, cu cit drăgi.tul se ascunde şi se fereşte, cu
atit dragostea cuprinzindu-1 il topeşte" 80.
Mobilitatea afectivă este ilustrată de el prin trecerea de la veselie la
tristeţe şi de la tristeţe la bucurie" 8 1. Găsim la Cantemir şi referiri la
schimbările organice ce însoţesc emoţiile : "cind minţile de spaimă să ulu
iesc atuncea şi piscioarele să învălMuC€Sc" 82.

9. Pornind de la recunoaşterea existenţei aptitudinilor şi a posibili
tăţilor de cunoaştere a lor, Cantemir sugerează necesitatea selecţiei după
înzestrare şi pregătire.
Amintim, mai intii, convingerea sa umanistă şi modernă, că fiecare
om este inzestrat pentru ceva. "Firea - afirmă Cantemir - aşe se inţe-

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

E.'O

81
82

Ibidem, p. 358.
Ibidem, p. 358.
Ibidem.
I bidem, p. 384.
l bidem, p. 387.
Ibidem, p. 364.
Ibidem, p. 372.
Idem, IstoTia filozofiei Tomâneşti, Bucureşti, 1972, p. 86-87.
Cantemir, D., D1vanul, Bucureşti, 1969, p. 1 36.
ldem, Istoria ieToglificd, Bucureşti, 1965, p. 137.
Ibidem, p . 102.
ldem, Divanul, Bucureşti, 1969, p. 146.
Idem, Istoria ieToglificd, Bucureşti, 1965, p. 235.
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lepţle�te pre la toţi darurile sale S""'au indăminat, cît pre unii in cuvint,
iară pre alţii in lu{.'ru, pre unii in poruncă, iară pre alţii in ascrultare, pre
unii in stăpînire, iară pre alţii in supunere vrednici, putincioşi şi sufe
ritori i-au arătat. Aşijd€rea, unii in grămatică, iară alţii in pJetică, unii
in kghică, iară alţii 1n retorică, unii in cea ethică, iară alţii in cea fizică.
filozofie mai isteţi, şi unii intr-una, iară alţii intr-altă invăţ1tură şi meo;
te11 ug mai vestiţi �i mai fericiţi, după a firii orînduială au i�it" 83.
Umanism�1l lui Cantemir merge însă mai dep:1rte deschizind o perspec
tivă optimistă şi celor care eventual nu sint inzestra ' i mficient pentru
o anwnită muncă. Referindu-se la ei el afirmă că prin instruire şi exer
sare sistematică şi a-ceştia pot deveni buni m€Sreiaşi", .căci, "de multe ori
ce este scăzut din fire, meşt�ugul oumsecade plineşte".
,... otuşi, Cantemir nu ia o atitudine exagerată in problema cultivării
predispoziţiilor precizind că ele, adică firea, "nu poate fi schimbată cu
totul", căci "nu de tot impotriva firii, nici preste puterile ei a sări p::>ate,
nici orindu.iala lesnirii a-i muta isplteş,te" 84.

O atenţie deosebită acordă Canljjemir cunoacşterii aptitudinilor ca zes
tre ereditară sau ca insuşire cultivată in decursul vieţii. "Trebuie deci,
ca fiecare om să cunoască amănunţit caracterul naturii umane in genere
şi, pe lîngă aceasta, obiceiurile şi inclinările pe care le-a dobindit (el în
suşi)"

85•

"Căci unul înclină spre veselie, altul S;Jre amărăciu'1e, unul spre

îndrăzneală, altul spre teamă, unul spre cruzime, altul spre milostivire,
unul spre cucernicie, altul spre pizmă, unul spre minie, altul spre desfrî
nare şi a"te fapte rele, unul spre dragcste de bani, altul spre mindria cea
Cantemir atit cultivării a.?titudinilor, oit şi repartizării 1a locul de muncă.

spu rcată"

86•

Această

cuno�tere

(autocunoaştfre)

este

subordonată

la

"Vredniciile fire;ti sau dobindite prin cultură, trebuie să stE'a la baza lo

osteniţă,

cu:ui pe care il ocupă omul in societate şi a preţuirii de care se bucură".
"Cine-i cu mai multe vrednidi, veri din fire, veri din

impodobit,

acela mai mare cinste trebuie să aibă şi mai tare la toţi să se iubească s e

cade" 87. Desigur c ă nu poate f i vorba aici despre reţete d e diagnoză psi

marele cărturar, absenţa mijloacelor de producţie bazate pe tehnică 1-au
hică sau d-espre criterii de selecţie pe profesii. Mediul social in care a trăit

dMerminat să se limiteze la observaţii cu caracter general. De altfel, nici

tratarea celorlalte probleme psihologice nu formează obiectul unor preo
cupări S.?eciale.
Cu to::1te limitele epocii şi •ale dezvoltării psihologiei ca ştiinţâ, ideile
lui D. Cantemir rămîn in mare parte ac1Juale, fapt ce doved�te geniali
tatea gindirii sale şi condituie pentru noi un prilej de trăire a sentimen
tului mîndriei naţionale.

83

84
85
86
87

Ibidem, p. 85.
Ibidem, p. 1 1 1 .
Idem, Divanul, Bucureşti, 1969. p. 302.
BAdărău, D., Ftl.o:zofia lut Dtmitrie Cantemir, Bucureşti, 1969, p. 302.
Cantemir, D., Istoria teroglt/k4, Bucureşti, 1965, p. 64.
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ID ES PSYCHOLOGIQUES DANS L'OEUVRE DE D. CANTEMIR

Resume
L'auteur presente de maniere selective les idees psychologiques de Dimitri Can
temir, exposees dans son oeuvre sous la forme d'observations critiques, de conseils, de
demonstrations phylosophiques.
On y analyse brevement des problemes relatifs au con11enu subjectif de la cons
cience, a la dependance du psychique quant au psychique, aux methodes de la psycho
logie, aux problemes psychiques (sensations, pensee, affectivite, volonte) et aux pro
pritetes psychiques de la personne (aptitudes) .
Utilisant un grand nombre de citations, l'auteur prouve le genie du grand lettre
roumain, sur un plan non encore aborde, il attire l'attention sur l'actualite de ses
idces psychologiques.
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ŞI IMPERIUL OTOMAN, INTRE ANO 1774 ŞI 1829
RAPORTlTRILE ECONOMICE DINTRE MOLDOVA

de IOAN MURARIU

După cum se ştie, în a doua jumătate a sec. al XVI-lea princip1lele
produse de export moldoveneşti au fost monopolizate de către Imperiul
Otoman. Menţinerea ::eştirbită a aoes•tui monopol, timp de două secole,
.a exercitat o influenţă negativă asupra dezv•oltăr:i forţelor de producţie
pe teritoriul Moldovei. Din cauza preţJurilor de monopol şi a unei pieţe
interne incă s1ab dezvoltată, locuitorii acestei ţări nu puteau manifesta
interes in sporirea producţiei agricole �i animale.
Această stare de lucruri s-a menţinut pînă in a doua jumătate a sec.
XVIII-lea, cînd unele puteri europene - in special RUBia - au pus pro
blema moştenirii Imperiului Otoman, atit de slăbit din punct de vedere
economic şi militar. Eoaterina a II-a, ţarina Rusiei, a continuat cu succes
politica înaintaşilor �ăi de a obţine ieşire la Marea Neagră, cuccrin.d unele
teritorii ce pînă atunci ţineau de Imperiul Otoman 1. Popoarele creştine
.din Balcani, conştiente de declinul Imperiului Otoman şi de puterea mereu
cr·escindă a Rusiei, au început să spere într-o eventuală eliberare a lor
de către Rusia ortodoxă. Datorită comunităţii de religie, Rusia s-a bucu
rat de simpatia acestor popoare care, desigur, nu cunoşteau adevăratul
ei scop - acela de a moşteni o parte cit mai însemnată din Imperiul
Otoman.
Războaiele ruso-turce care au avut loc in această perioadă, au de
monstrat că şi ţările române sperau intr-o eliberare cu ajutorul Rusiei.
In paginile ce urmează, ne propunem să analizăm aceste războaie numai
în măsura in care ele au influenţat raporturile economice dintre Moldova
·şi Imperiul Otoman.
Războiul ruso-turc dintre anii 1 768-1774 a fost ciştLgat de Rusia, în
armata căreia au luptat şi voluntari români . Pe vremea aceea, intre boie
rii moldoveni se formase o partidă ruso-f.ilă, care voia să se folosească de
împrejurările favc!"abile create de ră2Jboi, penti'IU a obţine abolirea, sau
măcar limitarea d ominaţiei otomane, atit politice, cît şi economice. ln
anul 1 772, cind s-au purtat unele tratative pentru incheierea păcii, o de1

A. Oţetea, Politica Rusiei fn Orient in a doua jumă.t4te a sec. al XVIII-lea. (In
Studii şi comentarii de istorie şi lingvtstic4, Buc., 1947, p. 75 şi unn.) . Pentru
politica Rusiei in Orient, vezi şi A. D. Xenopol, R4zboa.iele dintTe ruşt şi tuTCt
şi fnriurirea lor a.suJ)Ta ţ4rilor rom4ne, vol. 1 şi II, Iaşi, 1880.
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legaţie a acestor boieri a prezentat un memoriu privind cererile Moldovei.
folosindu-se de nişte tratate moldo-otomane din secolele anterioare 2 .
Dar războrul a mai continuat pînă in 1 7 74, cind !Wsia iniVingătoare
i-a impus Porţii tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi (10/21 iulie 1 774).
Acest tratat cuprinde 28 articole, dintre oare articoLul XVI (cu 10 puncte}
priveşte cele două ţări române 3. Intre altele, se arată : ţările române să nu
fie obligate la nici o contribuţie pentru perioada războiuLui şi timp de doi
ani (1 774-1 776) să fie scutite de orke dări (punctul 7) ; după expirarea aces
tui termen (1776), tributul să se trimită din doi in doi ani (punctul 8) ; Ru
sia va avea dreptul, prin ministnul său de la Constantinopol, să intervină
in favoarea Principatelor (punctul 1 0).
Acest tratat convenea atit Rusiei care, din motive politice şi economice.
urmărea slăbirea Imperiului Otoman, cît şi boierimii molidovene care, prin
limitarea obligaţiilor ţării faţă de Poartă şi prin îngrădirea monopolului
comercial, intrezărea posibilitatea realizării de mari venituri băn�ii, in
urma v.J.lorificării mai bune a pi'Oduselor agricole şi animale pe piaţa ex
ternă. Numai că Poarta, care a semnat acest tratat oonstrinsă de împreju
rări, nu intenţiona deloc să-I respecte ci, dimpotrivă, spera că un n ou
război. cu Rusia i-ar putea restabili dominaţia absol'lltă asupra Moldovei.
Dar evenimnetele din deceniile următoare aveau să spulbere această
iluzie.
In anii de după pacea de la Kuduk-Kainargi, Rusia, avind interese
economice şi politice La Dunăr.ea de Jos, a obligat Poarta să emită unele
firmane, seneduri şi hatişerifuri, care să consolideze noul statut jurMic
al celor d ouă ţări române şi să reglementeze oît mai clar obligaţiile aces
tora faţă de Imperiul Otoman.
Pentru Moldova, seria acestor acte de privilegii a inceput cu hatişe
riful din 4 noiembrie 177 4 dat de sultan domnului Grigore Ghica şi in
care, intre altele, se arată : Moldova este chelerul lmpărăţiei ; Moldova
va plăti tribut, dar va fi scuti-tă de havaieturi şi alte vechi datorii ; dom
nii nu vor fi maziliţi deci.t in caz de necredinţă dovedită ; Moldova va
trimite haradul prin boieri, din doi in doi ani ; pe urmăoorii doi ani ea va
fi scutită de haraci ; afară de anumiţi neg.ustori, alţi ·turci să nu aibă voie
a intra în Moldova, nici să ţină mo.şii ; negustorii turci să aibă teşcherele
de la zabiţii lor ; ei să nu poată ţine moşii sau să păşuneze vite in Mol
dova ; locuitorilor să nu li se mai ceară hrană şi cai de menzil ; moldo2
3

C. Giurescu, Capitulaţiile Moldovei cu Poarta Otomană, Buc., 1908, p. 65.
D. A. Sturza şi C. Colescu-Vartic, Acte şi documente relative la istoria renascerei
Rom4niei, voi. I (1391-1841), Buc., 1900, p. 131-132. Vezi şi Ion Ionaşcu ş.a., Rela
tiile internaţionale ale Rom4niei în documente (1368-1900). Ed. politică, Buc., 1971,
p. 227-230 ; A. Oţetea, op. cit., p. 80-81 ; Al. Vianu, Aplicarea tratatului de la Ku

ciuk-Kainargi cu privire la Moldova şi Tara Românească (1775-1783), în S!udii,
anul XIIJ, nr. 5/1960, p. 71 ; N. Iorga, Istoria ·comerţului românesc (epoca mai
nouă), Buc., 1925, p. 52-53 ; V. A. Urechiă, Istoria românilor, tomul I, B".J.C., 1891,
p. 1 1-12 ; Carnii Mureşan ş.a., Culegere de texte privind istoria universală (epoca
modernă), voi. I (1640-1848), p. 133-13·1: ; N. A. Bogdan, Din trecutul comerţului
moldovenesc şi mai ales a celui ieşan, Iaşi, 1925, p. 73 ; D. Z. Furn ică, Industria
şt dezvoltarea ei in ţările rom4neşti, Buc., 1926, p. 15 şi urm. ; Al. Vianu, Cu pri
vire la hatişerifurile de privilegii acordate Principatelor Române in anul 1774 (in·
Romanoslavica, V - Istorie, Buc., 1962, p. 121 ) .
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venii să vîndă oi negustorilor turci, şi nu altora ; turcii vor cumpăra pro
dusele cu bani, după aum se vor în�lege cu vînzătorii ; tăiatul chereste�ei
�i transportul ei de la munte pînă la Dunăre să se plă·tească, suma aceasta
scăzîndu-se din tribut, după cum tot din tribut va trebui să se scadă şi
valoarea silitrei 4.
Urmarea acestui hatişerif a fost că turcii nu s-au mai putut stabili
in Moldova cu case şi m�ii. Negustorii turci - cel puţin in mod teoretic
- n-au mai putut cumpăra produse din Moldova, declt pe bază de înţele
gere cu producătorii 5. Creşterea intr-o anumită măsură a preţurilor chiar şi la produsele agricale destinate Porţii - apoi nevoile de lux, au
făcut ca boierii să sporească producţia de cereale, prin intensificarea ex
ploatării ţăoonilor clăc�i 6.
In 1 776, dupi trecerea celor doi ani de scutire a tributului, Poarta
a dat un hatihumaium prin care obligaţiile MoLdovei s-au fixat in felul
următor : haraciul = 135 pungi şi 444,5 pi�tri (lei) ; peşoheştu.l Bairamu
lui = 150 pungi şi richiabia = 50 pungi 7. Se revenise deci la sumele dina
intea războiului (1 768), neţinindu-se seama că in 1775 Moldova s-a mic
şorat din punct de vedere teritorial. Dar Poarta nu a respectat nici un
angajament luat după 1 774 şi, cu concursul domnilor, a jefuit Moldova,
pe căile ocolite, de mari cantităţi de produse şi sume de bani s. Convenţia
de la Ainali-Kavak din 21 martie 1 779, deşi a confirmat privilegiile din
1 774, nu a impiedicat cu nimic ext>loatarea otomană, care a apăsat �i mai
greu in anii următori, indeosebi in 1 783, cind Moldovei i s-au cerut mari
cantită.ţi de cereale 9, Stoarcerile suplimentlare de bani şi proouse se da
torau, in parte, şi intenţiilor Porţii de a pregăti un nou război contra
Rusiei.

Desigur că Rusia, care in 1 783 a r�it să ane xeze Crimeea, nu era
străină de aceste abuzuri şi nici de starea de spirit din Moldova. Din mo
tive diferite, toate clasele sociaLe din Moldova doreau o limitare şi o re
,glementare precisă a obligaţiilcr faţă de Poartă. Intervenţia Rusiei, care
in acel timp se bucura şi de spirjinul diplomatic al A·ustriei, 1-a determi
nat pe sultan să dea senedul din 1 783 to, care preciza mai clar dispoziţiile

D. A. Sturza şi C. Colescu-Vartic, op. ctt., p. 143 ; vezi şi V. A. Urechiă, op. ctt.,
p. 28-31 ; Petru Răşcanu, Lefurile şi veniturile boierilor moldoveni la 1776, I�.
1887, p. XV ; N. A. Bogdan, op. cit., p. 55.
5 N. A. Bogdan, op. cit., p. 56.
6 Andrei Oţetea, Tudor VladimiTescu şi revoluţia de la 1821, Ed. ştiinţifică, Buc.,
1971, p. 40 ; ldem, Consideraţii asupra trecerii de la feudalism la capitalism in
Moldova şi Tara Românească, in Studii şi materiale de istorie medie, vol. IV

4

-

7
8
9
10

1060, p. 327.
Al. Vianu, Apltcarea tratatului de la Kuciuk-KainaTgi cu privire la Moldova şi
Tara Românească (1775-1783), în Studii, anul Xlll , nr. 5/1960, p. 78.
Ibidem, p. 79 şi urm.
Ibidem, p. 88. Dintr-un document din 12 ianuarie 1782 reiese că Moldova cumpăra
uneori "din Ţara Leşască şi dintr-alte părţi" zaherele pentru capanul impărătesc
(Arh. St. Iaşi, Documente, P. 425/150.
Al. Vianu, Geneza aenedului din 1783, tn Revista arhivelor, anul LII, nr. 1/1960, p.
219-234 ; D. A. Sturza şi C. Colescu-Varti'c, op. ctt., p. 192-195 ; M. M. Alexandres
cu-Dersca, Rolul hatişerifeZor de privilegii in limitaTea obligaţiilcn' cătFe Poartă
(1774-1802), in Studii, nr. 6/1958, p. 109.
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hatişerifului din noiembrie 1 774. I n prealabil, Rusia ceruse informaţii
amănunţite de la Al. Mavrooordat, domnul Moldovei, precum şi de la
N. Caragea, domnul Ţării Româneşti, cu privire la abuzurile Porţii. Con
form cererilor acestor domnitori, senedul din 1 783, spre deosebire de ac
tele de privilegii anterioare, precizează amănunţit obligaţiile băn�ti ale
ţărilor române şi hotărăşte ca furniturile să nu mai fie trecu·te in contul
haraciului, ci să fie plătite pe loc, după cum plătiţi vor t rebui să fie şi
salahorii pentru anumite munci prestate. I n ce pri�te MoLdova, se arată
că tributul se va trimi-te la Constantinopol din doi in doi ani şi va fi de
135 pungi şi 444,5 pi�tri (67.947,5 p�tri), adică la fel ca in 1 768 ; Mol
dova este datoare să trimită 90.000 p�tri pentru pe�eşul Bairamului şi
25.000 piaştri drept riohiabie, adică peşoheşul pentru Anul Nou musul
man. De asemenea, ca şi in actele de privilegii anterioare, in sened se·
menţionează că negustorii capanlii şi gelepi vor cumpăra furni·turile prin
înţelegere ou producătorii, adică vor plăti la preţul pieţii ; s-a incercat,
totodată, s ă se fixeze cantităţile de grine, precum şi numărul oilor pe care
Moldova va fi obligată să le livreze anual Porţii. I n mod oficial, domnii
Moldovei erau scutiţi de a mai trimite daruri ou ocazia schimbării dregă
·torilor otomani, in schimb erau impuşi in continuare la dările prilejuite
de obţinerea domniei 1 1 .
In anul următor, 1 784, sultanul Ahdul Hamid a dart un nou hatişerif
pentru MoLdova, care nu făcea nimic altceva decit să întărească cele pre
văzu·te in tratatele anterioare 12• Tot in 1784, printr-un sened adresat am
basadorului rus din !stambul, sultanul dădea noi asigurări că va respecta
privilegiile Principatelor 13, iar printr-un al1t sened din acel�i an fixa,
in 8 articole, privilegiile comerciale ale negustorilor austrieci din cele două
ţări române 14.
Evenimentele din anii următori au demonstrat că nici aceste noi asi
gurări nu au fost respectate. Sultanul V·O ia să păstreze in continuare Mol
dova in sistemul politic şi economic otoman, impotrivindu-se la aplicarea
in practică a angajamentelor asumate. Pentru Imperiul Otoman, Moldova
prezenta nu numai o importanţă economică, ci şi una politică, deoar(:�e
domnii acestei ţări, ca şi cei din Ţa�a Românească, cunm:dnd evenimen
teLe din ţările vecine şi dispunind de o poştă foarte rap�dă pentru acele
timpuri, puteau nu numai să dea inform�:tH preţioase, dar să şi influen

ţeze in mare măsură politica exrternă a Porţii 15.
Aşadar, sub privirile binevoitoare ale sultanului, abuzurile negusto
rilor capanlii au continuat şi după anul 1 783, prin achiziţionarea produ11

12
13
14
15

Preţul cumpărării domniei, care nici nu putea fi controlat, era mult mai mare
decit haraciul. De exemplu, Al. Mavrocordat-Firaris şi-a cumpărat tronul cu 2.000·
de pungi, sumă ce depăşea de 15 ori haraciul anual (M. M. Alexandrescu-Dersca,
op. dt., P.· 110).
D. A. Sturza şi C. Colescu-Vartic, op. cit., p. 195-20 1 .
M . Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, voi. 1 , Buc., 1960, p. 94.
Ibidem, p. 95.
A. Oţetea, Influenţa Moldovei şt T4rti Rom4neştt asupra politicii Porţii, in Revista:
arhivelor, nr. 1/1960, p. 49-56.
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selor din Moldova la preţUri - mai mici decit cele de pe. piaţa liberă. Dar.
uneori, cu toate abuzurile, ei nu puteau aduna din Moldova cantitatea
de produse cerută de Ist:mbul căci, ţăranii indeosebi, preferau să-şi vtndă
grinele, in condiţii mai bune, proprietarilor de velniţe. Probabil că nu atit
grija faţă de hrana ţăranilor, cit mai ales teama că Poarta nu va putea fi
aproviziona.tă ou cereale in cantităţi suficiente, 1-a detennin at pe Gavril,
mitropolitul Moldovei, să-i ceară domnului, la 1 5 iunie 1 783, să porun
cească oprirea velniţelor 16.

In timpul războiului ruso-austro-turc din anii 1787-1 792, Moldova cu
greu a puturt face faţă unor cereri sporite ale Porţii 17• Cind războiul a
luat sfirşit, in 1 792, sultanul Selim al III-Lea a fost constrins de Rusia să
dea Moldovei un nou firman de privilegii 18, precum şi un alt document.
de 28 articole, nu de mult descoperit in arhivele din Istanbul 19.
Firmanul repetă, in mare parte, d ocum entele anterioare. Se mai ara
tă că Moldova va fi scutită de haraci pe timp de doi ani iar negustorii
capanlii să nu ia nimic de la moldoveni fără plată . De asemenea, moldo
venii compromi.şi faţă de Poartă tn trecutul război, să fie iertaţi.
Acest finnan, ca şi cele anterioare, nu a fost respectat de Poarta

Otomană care, pe diferite căi, scotea din Moldova mari canttăţi de cereale,
ruinind populaţia de aici, indeosebi in anii secetoşi. In 1794- 1795, pe vre
mea lui M. Şuţu, in Moldova a fost o mare secetă, urmată de foamete.
Din această cauză, boierii din Iaşi au trimis sultanului un arz-magzar,
arătînd că nu pot aduna pentru Constantinopol nici jumătate din cerea
lele cerute 20. In anii următori, dar mai ales in 1 802, boierii moLdoveni
pribegi au inaintat mai multe memorii curţilor europene, protestind im
potriva abuzurilor otomane de după pacea de la Iaşi 21 şi cerind fie elibe
rarea ţării, fie măoar respectarea de către sultan a vechilor privilegii.
Cererile boierilor moldoveni din an.ul 1 802, cereri sprijinite de Rusia,
l�au determina·t pe suJtan să dea, tot in acel an, un hatişerif care să stea
16
17
18
19

20
21

V. A. Urechii, Istori4 romdnilm-, (seria de volume pentru 1774-1786), t:Jmul II,
p. 352-353.
Veniamin Ciobanu, Aspecte ale relaţiilor comerciale dintre Moldova şi Polonia în
sec. al XVIII, in Anuarul Institutului de istorie şi arheologie A. D. Xenopol, Iaşi,
VIII - 1971, p. 1 22.
D. A. Sturza şi C. Colescu-Vartic, op. cit., voi. 1 , p. 225-232 ; N. Iorga, Istoria co
merţului romdnesc (epoca. mai nouă), Buc., 1925, p. 89 ; M. M. Alexandrescu
Dersca, op. cit., p. 114.
Mustafa A. Mehmet, O nouă reglementare a raporturilor Moldovei şi Ţării Romd
neştt faţă de Poartă la 1792 (O carte de lege - Kanunname - în limba turcă), in
Studii, tomul 20, nr. 4/1967, p. 691-708 ; Ion lona.şcu ş.a., op. cit., p. 246-260. In ce
priveşte obligaţiile materiale, hatişeriful din 1802, va confirma, de fapt, c:Jnţinu
tul acestui document.
V. A. Urechili, Istori4 romdnilm-, seria 1786-1800, tomul III, Buc., 1893, p. 536538 ; C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, p. 326-328.
Pacea d e I a laşi (29 decembrie 1791/9 ianuarie 1792), intărea prin art. 4 tratatele
mai vechi din 1774, 1779 şi 1783. In plus, la acest articol se mai prevedea ca Poar
ta sl nu ceară de la ţările române nici o datorie restantă ci, dimpotrivă, să le
scutească .,de orice impozite şi sarcini" in următorii doi ani (1. Iona.şcu ş.a., op�
cit., p. 240�241).
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la bam viitoarelor raporturi dintre Imperiul Otoman şi ţirile române 22.

Hatişeriful din 1 802, pe lîngă unele prevederi politice, cum ar fi acorda
rea d omniei pe timp de 7 ani, schimbarea domnilor nuniai prin inţe>legere
intre puterile suzerană şi protectoare etc., întăreşte toate privilegiile ob
-ţinute de Moldow după 1 774 şi pe care le-am arătat mai sus. Se mai ho
tărăşte că domnii nu mai sint_ obligaţi să plătească muc::1rer ; toate obli
,.ga',iile de furnituri să fie reglementate prin firmarie, ţinindu-se seama
de pooiLilităţile ţării. Potrivit acestui hatişerif, domnul şi boierii moldo
veni obţin pentru prima oară dreptul de a discuta şi a se pronunţa asupra
<Cererilor Porţii. Fără a desfiinţ1 monopolul otoman, hatişeriful, in măsura
in care a fost respectat de sultan, a contribuit la îngrădirea ac�tui monopol.
Războiul ruso-turc din anii 1806- 1 8 1 2 s-a terminat ou victoria Rusiei
:şi ou pacea de la Bucureşti din 1 6 1 28 mai 1 8 1 2. Pe lîngă unele clauze poli
tice şi teritoriale, tratatul mai prevede : Poarta să nu pretindă de la Mol
dova dările nepercepute in anii războiului ; timp de doi ani Moldova, ca
�i Ţara Românească, va fi scutită de orice dări către Poartă ; după perioa
da de scutire, Poarta să impună Moldova la dări ţinînd seama de mi�o
rarea aoesteia din punct de vedere teritorial 23.
Nerespoctarea acestei păd de către Poartă, precum şi abuzurile de
tot felul, au provocat, in deceniul următor, nu numai protes-tul moldove.,.
nilor, ci şi al Rusiei, interesată, mai ales după constituirea Sfintei Alianţe,
-să-şi întărească şi mai mult influenţa la Dunărea de Jos 24• In vederea
curmării abu zurilor p,orţii, la sfirşitul anului 1 820 şi inceputul anului
1 8 2 1 s-au. purtat unele tratative ruso-turce. Mai inainte, Stroganov, am
basador-ul Rusiei la Constantinopol, primise informaţii amănunţite de la
A. Pisani, consulul rus din Moldova, cu privire la pierderile suferite de
-această ţară după 1 8 12, din cauza nerespectării tratatelor de către Poartă.
Baronul Stroganov arăta că între 1 8 1 2- 1 8 1 9 (inclusiv) Moldorva a pierdut
12.000.080 pia<;tri in comerţul cu Poarta, din cauza diferenţei dintre pre
ţul pieţei şi ce-l impus 25. La cea de-a patra conferinţă, in martie 1 821 cind
'Ţara Românească se desfăşura revoluţia lui Tudor Vladimirescu, Poarta
.a fost nevoită să cedeze şi să-şi asume din nou unele obligaţii, oum ar fi
scutirea ţărilor române pe timp de doi ani de orice dări băneşti ; liberta
tea comerţului exterior, după ce se vor asigura furniturile către Poartă
{cantitatea de furnituri va fi media anuală din ultimul deceniu) ; consu
lul Rusiei va putea să intervină in eventualele neînţelegeri asupra preţu.22

Trajan Ionescu, Hatişeriful din 1802 şi începutul luptei pentru asigurarea pieţti
interne a Principatelor dunărene, in Studii şi articole de istorie, 1, Buc., 1956, p.
37-78 ; D. A. Sturza şi C. Colescu-Vartic, op. cit., p. 264-277 ; N. I orga, op. cit., p.
p. 108 ; A. D. Xenopol, Istoria Rom4nilor din Dacia Traian4, vol. IX, p. 250 ;
N. Iorga, Istoria poporului romdnesc, Editura Casei Şcoalelor, vol. III, 1927. p. 252 ;
Mihai Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, val. II (1455-1829), Buc., 1965,

p. 409.
Ion Ionaşcu ş.a., op. cit., p. 277-278 ; V. A. Urechi!, op. cit., tomul IX al publica
ţiei (al II-lea al seriei 1800-1830), Buc., 1896, p. 706 ; N. Iorga, Documente privi
toare la familia. Callimachi, vol. 1, Buc., 1902, p. CCII-CCIIJ.
:24 A. Vianu, Negocierile ruso-turce cu privire la Principatele Rom4ne (notembrie
1820-martie 1821) in Analele 7"om4no-sovietke, nr. 2/ 1963, p. 105.
'25 Ibidem, p. 107.

:23
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lui curent la 1produsele ·.expediate Porţii ; etc 26. Hotărîrile adoptate la aces
te conferinţe · nu s-au mai aplircat, din cauza evenimentelor petrecute in·
I n toamna anului 1 826 s-a incheiat, la Akkerman, o convenţie rusa
turcă ce aducea unele completări ha�erifului din 1802 şi hotăra ca Poar
ta să nu pretindă tribut de la ţările române in următorii doi ani 27. !n
aprilie 1827, ca răspuns la un arz al boierilor moldoveni, sultanul Mahmud
al II-lea a dat un nou hat�f, illlŞtiinţindu-1 pe Ioan Sandu Sturza că

1821.

este dator a se supune şi ambasadorului Rusiei 28.
Ultimul ră7Jboi ruso-'turc care ne interesează a fost cel din 1828-1829,

terminat cu victoria Rusiei şi cu pacea de la Adrianopole din 2/14 septem
brie 1829. Articolul V al acestui tratat de pace este deosebit de important
pentru Principate, deoarece le acordă "dreptul la comerţ fără piedici" 29,
adică se desfiinţează monopolul otoman asupra comerţului ţărilor româ
ne. Dar, ma.i important decit conţinutul in sine al tratatului este faptui
că, spre deosebire de alte documente amintite, Poar-ta s-<a văzu t nevoită

să-1 respecte, deoarece înseşi realităţile social-economice şi politice de la
nordul Dunării o obligau la acest lucru .
..

..

..

Am prezenJtat pma a1c1 toate actele de privilegii acottlate MoLdovei
intre anii 1 774 şi 1829 arătînd că, in mod direct. sau mai adesea pe căi
ocolite, Poarta Otomană a rew;it să nu le respecte. In continuare, ne pro
punem să arătăm, in mod concret, pierderile băneşti suferite de economi•a
Moldovei, din cauza diferenţei dintre preţul pieţii libere şi cel plătit de
Imperiul Otoman pentru an'Wlli te produse, precum şi din cauza abuzurllor·
negustorilor capanlii. Fireşte, documentele, şi alte izvoare istorice cu pri
vire la această problemă sint nu numai puţine, dar şi laconice. Pentru
anumiţi ani dispunem de informaţii aproape complete, in timp ce pentru
alţii, aceste ştiri lipsesc aproape cu totul. Considerăm totuşi că izvoarele·
istorice - atitea cite ni s-au păstrat - ne pot oferi măcar o imagine
generală asupra acestei probleme.
Pentru asigurarea UillOr cantităţi cit mai mari de furnH:uri din Mol
dova, Poarta Otomană lua toate măsurile pe care le considera neces�re.
La sfîrşitul sec . al XVIII-lea, numărul velniţe-l or din Moldova care pre
făceau cerealele in horilcă (holercă) a devenit îngrijorător de mare. În
mulţirea lor in continuare ar fi ameninţat aprovizionaTea cu cereale a
Constantinopolului. Pri mele măsuri luate de sultan au fos-t cele din 1782
şi 1784. In anul următor (iunie 1 785), sultanul Abdul Hamid 1, printr-un
firman ii atrăgea atenţia domnului MoLdovei, Al. Mavrocorda1:, să inter
zică fabricarea holercii. El arăta că zahereaua şi proviziile nu trebuiesc·
lbtdem, p. 110-.114.
Ion Ionaşcu ş.a., op. ctt., p. 279-283 ; D. A. Sturza şi C. Colescu-Vartic, op. cit., P314-3.17.
28 Mihail Guboglu, op. cit., p. 552.
29 Carnii Mureşan ş.a., op. ctt., p. 345-347 ; Ion lonaşcu ş.a., op. cit., p. 284-289.
28
27
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folosite pentru obţinerea acestei bluturi 30. Anul urmă·tor, 1 786, a fost un
an secetos, după cum rezultă dintr-un arz trimU. sultanului, in ianuarie
1 737, de către mitropolit şi alţi reprezentanţi ai bisericii şi boierimii, prin
care sultanul era rugat să nu impovăreze Moldova cu dări grele 31. In ase
tne:-:ea împrejurări, �e impunea mai mult ca oricind oprirea velniţelor.
Intr-.adevăr, in vara anului 1 787, marele vizir Iusuf paşa i-a cerut acest
lucru domnului Moldovei 32.
Aşa cum am mai arătat, războiul ruso-austro-turc din anii 1 787-1 792
a agravat şi mai mult situaţia economică a Moldovei, care trebuia să apro
vizioneze nu numai Constantinopolul, ci şi armata otomană de pe diferite
front-..:ri. Se păstrează numeroase firmane împărăteşti către domnul Mol
dovei, prin care acestuia i se cereau man cantităţi de cereale, făină, oi,
cherestea, alte furnituri, precum şi salahori 33. Nu putem cunoaşte pierde
rile băneşti ale Moldovei la furniturile expediate in timpul acestui război,
din următoarele motive : 1 . Nu ştim cite din numeroasele cereri otomane au
fost satisfăcute de domn ; 2. Cele mai multe firmane nu indică preţul plătit
de turci pentru diferite furnituri ci menţionează numai că valoarea pro
dusE'lor solicitate să fie scăzută din haraci M ; 3. Nu cuona�tem, destul de
exact, nici preţurile de pe piaţa liberă, pentru a calcula pi�rderile băneşti
pe chilă, ocă etc. Totuşi, trebuie să admitem că pierderile vor fi fost foarte
mari, judecind după uriaşele cantităţi de furnituri cerute de turci in aceas
tă perioa-d ă. Astfel, numai intr-un an şi patru. luni (decembrie 1 786-aprilie
1 788) sultanul i--a cerut domnului Moldovei următoarele produse : 279.833
chile de Istanbul de griu, 265.267 chile de orz, 1 1 9.631 ch:le de făină,
1 0.000 chile bulgur (grîu rişnit), apoi cherestea şi oi. I s-a mai cerut dom
nului şi un insemnat .număr de salahori pentru întărirea cetăţii Oceakov,
salahori ale căror cheltuieli de întreţinere urmau a fi scăzute din haraci 35,
In timpul acestui război, Moldova a fost obligată să trimită la Galaţi
mari oantităţi de lemn de construcţie şi să construiască vase de război pen
tru flota otomană . .Astfel, numai in anul 1787 s-au construit la Galaţi, in
acest scop, un număr de 3 fregate 36.
30

M. Guboglu, op. cit., p. 304.
C. Erbiceanu, op. cit., p. 313.
M. Guboglu, op. cit., p. 327.
Ibidem, p. 306, 312-313, 315-320, 322- 323, 325, 328-330, 332- 333, 335.
Grîul, grîul bulgur (adică grîu rîşnit, crupe), orzul şi făina, se cereau in chile de
Istanbul, care erau de 10 ori mai mici decît cele de Galaţi.
34 Dintr-un document din 21 februarie 1787 rezultă că chila de Istanbul de griu
(inclusiv transportul) era plătită de turci cu 30 aspri iar chila de orz cu 20 aspri
(Ibidem, p. 313).
"35 Mustafa A. Mehmet, O condtc4 de firma.ne turceşti din timpul domniei lui Ale
:t:andrv lpstlanti fn Moldova (1786-1788), in Studit, anul XV, nr. 2/1962, p. 405-430.
36 I. Toderaşcu, Infornmţii n� privind şantierul na.val din Galaţi (sfirşitul sec. al
31
32
33

XVIII-lea prima. jum4tate a sec. al XIX-lea), in Anuarul Instit. de tst. şi aTheolo
gie A. D. Xenopol, Iaşi, IX, 1972, p. 206. I n 1794 se construiau la Galaţi, tot
pentru turci, un numAr de 4 corăbii ; pentru multe vase ce se construiau la Con
stantinopol, se folosea lemn din Moldova (Ibidem) ; Vezi şi M. Guboglu, op. cit.,

p, 386.
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Pierderile suferite de Moldova in ace� ti ani prin produsele trimise
Porţii, în cadrul unui comerţ păgubitor, au fost const:ttate si de unii stră
ini, cum ar fi comitele d'Hauterive, secretarul domnului Moldovei 37.
Pentru primele trei decenii ale sec. al XIX-lea, pierderile .băneşti su
portate de Moldova în urma furniturilor trimise Porţii, ne sînt mai bine
cunoscute 38. La începutul sec. al XIX-lea, după unele informaţii, prin
portul Galaţi, MoLdova trimi•tea. anual la Constantinopol 1,5 milioane chile
de grlu, apoi 1,5 milioane ocale de brînză, 1 00.000 ocale de unt, 50.000
ocale de ceară etc. 39.
In anii 1 806-1 812 Moldova nu a trimis furnituri Porţii, deoarece pe
teritoriul său se aflau trupele ruseşti. Dar după pacea de la Bucureşti au
reincepUJt cererile otomane de diferite produse şi pentru deceniul ce a
urmat acestei păd informaţia documentară este destul de bogată 40. Unele
documente de arhivă, deşi incomplete, ne prezintă totuşi anumite furni
tu.ri achiziţionate pentru turci pe piaţa Mo1dovei, indicindu-ne uneori şi
preţul aces·tora 41. Alte documente de arhivă, ca cel din 30 mai 1 8 15, ne
arată clar că majoritatea f.urniturilor erau adunate din ţinuturile din su
dul Moldovei, adică din Covurlui, Tecuci, Tutova şi Fălciu 42.
Există şi documente complete, oare cuprind toate cantităţile de pro
duse achiziţionate de Poartă din MoLdova intr�un anumit an, ca de exem
plu in anul 1 8 1 7 43• In acest an, Moldova a expedi811: grîu (arnăut şi de
toamnă), orz, pol'Umb, făină, miere, unt, c�awl, grăsime, seu, lumînări,
catarge, lemn de construcţii, sare, fasole, pastramă, carne, tutun, sticlă,
pînză, frînghii etc., toate in cantităţi foarte mari M. Este de presupus că
aceste produse, ca şi altele (oi, de exemplu), s-au expediat şi înainte şi
după această dată, deşi documentele se referă numai la o parte din ele.
Am arătat mai sus că in noiembrie 1 820-'Ill artie 1821, intre Rusia şi
Imperiul Otoman s-au purtat tmtative ou privire la ţările române. Baro37
38

39
40

41
42
43
44

Comitetele d'Hauterive, Mem.,-iu asuJ)f"a vechei şi actualei stări a Moldovei, J)f"e
zentat lui AlexandTu vodă Ipsilante, domnul Moldovei, la 1787, Buc., 1902, p. 129.
Gh. Bujoreanu, LivTăTile in natuTă cătTe PoaTta Otomană, mijloc de exploataTe
economică a Moldovei in peTioada 1802-1828, in Analele ştiinţifice ale Univ. Al. I.
Cuza din Iaşi, serie nouă, secţiunea III, ştiinţe sociale, a) Istorie, tomul IX, 1963,
p. 179-189.
A. Oţetea, TudoT VladimiTecsu şi nvoluţta de la 1821, Buc., 1971, p. 57. In com
paraţie cu ştirile furnizate de alte documente, aceste cantităţi ni se par exagerat
de mari.
Cheltuielile făcute in vederea ·cumpărării de furnituri pentru Constantinopol şi
chiar pentru darurile făcute turcilor, sint consemnate şi in sămile vistieriei Mol
dovei (N. Iorga, Documente privitoaTe la familia CaUimachi, voi. II, Buc., 1903,
p. 135-162). Un numlr restrins de negustori capanlii au venit in Moldova in anu
mite perioade ale războiului din 1806-1812 (vezi N. A. Bogdan, Din tTecutul co
meTţulut m.oldovenesc şi mai ales a celui teşan, Iaşi, 1925, p. 93-94) dar in toţi
aceşti ani ţara n-a avut nici o obligaţie de a aproviziona Constantinopolul. Chel
tuielile făcute cu zaherelele apar numai in primul an de război, adică in 1806
(Arh. St. laşi, fond Vistierie, Tr. 166, op. 184, nr. 4).
Arh. St. I34i, Documente, P. 588/86 ; 583/26 ; 743 /9.
Ibidem, P. 594/30 ; 590/71.
Al. Vianu, Date cu priviTe la ezpOTtul Moldovei in anul 1817, in Revista aThtveloT,
nr. 2/1964, p. 281-285. Autol"'ll ajunge la concluzia că numai la griu Moldova a
pierdut cea. 1.000.000 lei.
Ibidem, p. 282-284.
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nul Stroganov, care a negociat din partea Rusiei, a prezentat o situaţie
statistică amănunţită privitoare 1a pierderile bănefiti sufedte de .ţările ro
mâne intre anii 1 81 2-1816, ca urmare a comerţului cu Imperiul Otoman 45.
Aceste cifre i� fost trimise de oons·ulul general al R-usiei i n ţările ro
mâne care, l a rinduJ. său, a primit informaţiile de la Soarlat Callimachi,
fostul domn al Mo ldovei 46, precum şi de la m arele vistiernic Iordache Ro
set Roznovanu 4.7. Bazindu-s·e pe aceste informaţii, baronul Stroganov a
susţinut, la conferin ţele aminti-te, că intre 1 8 1 2 şi 1 8 1 9 Moldova a pierdut
peste 12.000.000 piaştri, din cauza diferenţei dintre preţul pieţii libere şi
preţul impus de Poartă la diferi·te furni turi .
In Arhivele Statului, filiaLa Iaşi, se păstrează un document mai cu
prinzător cu privi re la pierderile Moldovei in oadr:ul comerţului dez'avan
tajos cu Imperiul Otoman. Acest document se referă la perioada 1 8 1 31 8 1 9 48• El este redactat in limb a franceză şi, deşi
nu poartă
mc1
d ată , nici semnătură, credem că a fost alcătuit, probabil, in anul 1 820,
de către viestiernicul Iordache Roset Roznovanu, cu soopuJ. de a-1 trimite
baronului Stroganov 1a Constantinopol, in vede rea negocierilor amintite .
Documentul cuprinde, pe ani, canti tăţil e de grîu, orz, seu, unt, brlnză,
miere şi oi expediate la Constantinopol, precum şi pierderile băneşti pe
fiecare unitate de măsură. Aceste date ne-au pennis să intocmim anexele
nr. 1 şi 2 '9. Din anexa nr. 1 constatăm, inainte de toate, el furnituri l e ex
pediate diferă din punct de vedere cantitativ de la un an la altul, ceea ce
dovedefite, odată in plus, că Poarta, in cererile sale, nu ţinea seama de n ici
un fel de reglementare anterioară . Este de presupus că cifrele mai m ic i
COre6pund unor ani cu producţii mai slabe cind, cu toate eforturile Porţii,
nu se puteau livra cantităţi mai m ari din produsele solicitate.
Cea mai mare cantitate de griu - 689.585 chile de Constanti nop ol
(Istanbul) - a fost expedia tă din' Moldova in anul 1 8 1 8 . S ocoti nd chila de
Constantinopol de 24 ocale, iar ocaua de 1 ,283 kg. so, rezultă că in 1 8 1 8
s-au trimis la Constantinopol 21.239 tone de griu. Dacă presu pun em că in
cazul insăminţării prin tmprăştiere se foloseau 3-4 kg. la prăjină, deci cea.
200 kg. sămînţă la ha., şi că producţi a la ha. intr-un an bun putea să de
păşească de p atr:u ori canti·tatea insămin ţată , adică să fie de vreo 800 kg.,
tnseamnă că cele 21 .239 tone de griu se puteau obţine de pe o suprafaţă
de 26.548 ha. Iar dacă luăm in calcul şi orzul, in aceleaşi condiţii, consta
tăm că in anul 1 8 1 8 Intreaga producţie de pe 27.681 ha. cultivate cu griu
·

45
48

47
48

49

50

A l . Vianu, PieTderile suferite de Moldova in a.nii 1812-1816 la furntturile c4trc
Poart4, dup4 datele consulatului Rusiei din Iaşi, in Rorn4noslavic4, XI, Istorie,
Buc. 1965, p. 323-332.
Ibidem, p. 323.
Gh. Bujoreanu, op. cit., p. 180-181, nota nr. 2.
Arh. St. Iaşi, Documente, P. 588/89. Intr-un alt mod, acest document a fost folo
sit şi de Gh. Bujoreanu in op. cit. Considerăm el pierderea de 3 plaştrl (lei) la
oca de miere, aşa cum se arată in document, este exageratA. Credem că aceastA
pierdere a fost pe vadrA şi nu pe ocl.
In acest document pe care-I analizAm, pierderile băneşti la griu, orz, seu şi oi stnt,
pentru fiecare an, mult mal mari decit in documentul folosit de Al. Vianu ln
Pierderile suferite de Moldovc In a.nU 1812-1816 (... ), p. 325-332.
N. Stolcescu, Cum mclsurou str4moştt, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p, 182 şi
206.
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şl orz, a fost trimisă pe corăbii la Constantinopol. Astfel de calcule s-ar
putea face pentru toţi anii şi pentru toaU! produsele, ajungindu-se la con
cluzii interesante.
In ce priveşte pierderile biin�ti pe perioada 1813-1819 (vezi anexa
nr. 2), constatăm cii acestea se ridică la 1 1,6 milioane piaştri adică, tn me
die, la peste 1 ,6 milioane piaştri pe an. De fapt, pierderile medii anuale
depăşeau cu mult această cifră, dacă ţinem seama că unele produse, cum
ar fi oheresteaua, silitra etc., nu sint cuprinse in tabel 51• Dacă considerăm
totalul pierderilor băn�ti ca fiind egal cu 100D/o, atunci ponderea cea mai
mare o deţine grlul (56,7%) urmat de oi (23,40/0) şi seu (9,5D/1). Mai con
statăm din anexa nr. 2 că cele mai mari pierderi biineşti s-au inregistrat
in anii 1815 şi 1819.
Pentru anul 1820 nu dispunem de date statistice. Ştim însă că printr-o
scrisoare din noiembrie 1820, sultanul Mahmud al Il-lea lăuda zelul dom
nuLui Mihail Şuţu, arătînd că in 1820 din Moldova au sosit mai multe za
herele decit in 1819 ; in 1820 s-a trimis la Istanbul seu şi cerviş in can
titate de două ori mai mare decit in 1819 52.
Pentru perioada 1822-1828 se păstrează suficiente izvoare istorice,
din care să deducem atit cantitatea fumiturilor, clt şi valoarea pierde
rilor băneşti. De altfel, cheltuielile făcute pentru procurarea produselor
cerute sint consemna·te şi in sămile vistieriei Moldovei 63. Se piistrează şi
firmanele sultanului ciitre Ioan Sandu Sturza, conţinînd diferite cereri de
fumituri 56 sau diferite preţuri fixaU! in funcţie de piaţa de la Balcic 55.
Un document turcesc din octombrie 1 822 arată că numărul oilor cumpă
rate anual din Moldova nu va mai fi de 10.000, ci de 20.000 capete, iar
preţul pe cap de oaie va fi de 6 guruşi, in loc de 9, clt fusese mai inainte 56.
Desigur că turcii au respectat acest document in ce priveşte preţul oilor,
dar nu şi In ce priveşte numărul acestora căci ei achiziţionau anual un
număr indoit sau intreit de oi, cu concursul domnului care la obţinerea
tronului s-a angajat să sprijine aprovizionarea ConstantinopoLului cu toa5.1

52

53

54
55
56

De exemplu, in 1813 s-a livrat cheresteaua in valoare de 82.870 lei iar în 1819 in
valoare de 71 .304 lei (Gh, Bujoreanu, op. cit., p. 184, nota nr. 4). De asemenea, in
1817 s-au expediat pentru capan, intre altele, 16.200 chile (de Istanbul) de porumb
şi 1 3.500 ocale făină, inregistrindu-se şi la aceste produse anumite pierderi.
M. Guboglu, op. cl.t., p, 440. De altfel, încă in 1 819, odată cu luarea domniei, Mi
hail Şuţu cerea Porţii sâ nu cumpere furnituri din Moldova la un preţ mal mic
ae 50 % din preţul fixat, şi aceasta pentru ca locuitorii să nu pârăseascA munclle
cimpului. Aceasta dovedeşte credinţa domnului faţă de turocl in perioada de in
ceput a domniei (Ibidem, p. 436). In iarna anului 1821�1822, după infringerea re
voluţiei lui Tudor Vladimirescu, sultanul a cerut din Moldova provizii in valoare
totală de 3 milioane lei (vezi A. D. Xenopol, op. cit., voi. X, p, 78).
G. Zane, Vistieria Moldovei in timpul lui Ioan Sa.ndu. Stu.Tza., in Cercet4ri fltorice,
anul IV, Ia.,i, 1928, p. 3-40. In această lucrare autorul greşea arii.tind cA "Din mo
mentul ce aprovizionarea se făcea de câtre stăplnire, deci vexaţlunlle de altii.datl
ale capanliilor nu mal puteau avea loc, şi dnd aceste aprovizionllri se făceau pe
preţul curent, nu se mai poate vorbi de stagnarea producţiunil şi comerţului din
cauza acestor motive•. (Ibidem, p. 27).
M. Guboglu, op. cit., p. 472-473, 489, 503, 533-534, 538, 542, 549, 561.
Ibidem, p. 5011 -510, 511, 534-535, 542, 560.
Ibidem, p. 472.
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te cele necesare 57. Pe lîngă rlvllJa pusă în cumpărarea produselor pentru
Imperiul Otoman, Ioan Sandu Sturza, in derembrie 1822 a făcut şi im
portante daruri sultanului şi dregătorilor săi, daruri ce constau din mari
cantităţi de griu, miere şi seu sa.
In deceniul premergător păcii de la Adrianopol, s-a menţinut in con
tinuare un decalaj însemnat între preţul de pe diferite pieţe şi cel oferit
de negustorii turci pentru p!"odusele moldoveneşti. Astfel, turcii abia plă
teau 30 lei chila de griu arnăut, in timp ce la schelele libere (ex. Odesa
şi Ismail) chila de grîu arnăut se plătea cu 55 lei iar cea de oărnău cu
45 lei. Documentul b care ne referim al'lată ce venituri mari ar obţine
MoLdova şi ce interes ar avea locuitorii în producţie, dacă comerţul cu
cereale ar fi liber 59.

in continuare de mari sume băneşti, lucru constatat şi de către unii stră

Menţinerea acestei stări de lucruri a făcut ca Moldova să fie păgubită

ini. Astfel, călătorul englez sir Robert Ker Porber care a trecut prin Mol
dova in 1820 nota, exagerînd, că oceastă ţară exportă anual spre Constan
tinopol 2 milioane măsuri de cereale, 300.000 oi, apoi boi, cai, l:a un preţ
scăzut, impus de turci oo. Căpitaruul croat Radisits, pe care Curtea din Vie
na l-a însărcinat in 1822 să facă o descriere a ţărilor române, S«fi.ai că Mol
dova trimite in fiecare an la Istanbul un număr de 70.000 oi, pe care tur c ii
le plătesc cu preţuri foarte mici. El mai aprecia d negoţul Moldovei su
feră mult din cauza menţinerii monopolului otoman 6t. Decăderea comer
ţului extern al Moldovei a fost constatată, in 1 828, şi de consulul francez,
Lagan 62.
...

...

...

Cele relatate pînă aici, ne permit să tragem citeva concluzii in legă
tură cu problema ce ne interesează. Perioada cuprinsă intre anii 1 774 şi
1 829 constituie, pentru Moldova, o etapă de adînti prefaceri atit de ordin
social-economic, cit şi politic. De7Noltarea forţelor de producţie şi a pieţii
interne a făcut ca domeniile boiereşti să devină tot mai mult centre pro
ducătoare de mărfuri şi să asigure necesarul de materii prime atit pen
tru numeroasele a·teliere meşteşugăreşti, cit şi pentru manufacturile care
tocmai atunci începeau să se înfiinţeze. Dar, peste necesarul de consum
intern, cantităţi tot mai mari de produse agricole şi animale deveneau
disponibile pentru export. In valorificarea cît mai bună a acestor produse
erau interesaţi atit ţăranii, pentflu a se putea achita de diferite obligaţii
feudale, cît şi boierii, care-şi doreau cît mai mulţi bani pentru o viaţă de

57 Ibidem, p, 496.
58 Ibidem, p. 478.
59 Arh. St. Iaşi, Documente, P. 752/22. I n legAturA cu preţul cu care turcii cumpărau
griul din Moldova in 1 824, vezi Arh. St. Iaşi, Documente, P. 590/132.
60 N. Iorga, Istori4 1'om4ntlor prin c4l4tori, vol. III, 1922, p. 81.
61 I. Nistor, O descriere a Principatelm Rom4ne din 1822, tn AMlele Academ.ei Ro
m4ne, Memoriile Secţiunii istorice, seria III, tomul XXV, 1942-1943, p. 357-379.
62 Maria E. Holban, Un raport f1'ancez despre Moldova (1828) a consululut Lagan, In
Budetinul Comisiei istorice a Rom4niei, vol. IX, Buc., 1930, p. 180-181.

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

RAPORTURILE ECONOMICE DINTRE MOLDOVA ŞI IMPERIUL OTOMAN

293

lux. Negust-orii pămînteni doreau şi ei un comerţ extern liber, aducător
de mari venituri. In afara ţării, produsele moldoveneşti erau tot mai so
licitate de Imperiul rus, de cel habsburgic etc.
Pînă in anul 1774 Moldova oare, din punctul de v:edere al sultanului
ern. o provincie (vilaiet) otomană, nu putea face comerţ decit cu Poarta.
Locuitorii acestei ţări nu erau interesaţi in sporirea producţiei oare nu pu
tea fi valorificată pe alte pieţe, in condiţii mai bune. Incepind cu anul
1 774, Imperiul Otoman, infrint in mai multe războaie de Rusia, a fost
constrins să acorde ţărilor române unele seneduri, hatişerifuri şi firmane,
prin oare ace5tora li s-a creat un nou statut juridk. Chiar dacă RJU.sia avea
interese proprii - economice şi poHtke - in bazinul Dunării de Jos, nu
putem spune că ea singură, �i învingă-toare, a oblLgat Poarta să redac
teze aceste documente. Rusia a trebuit să ţină seama de dorinţJa unei mad
părţi a boierimii moldovene - dorinţă exprimată şi in numeroase me
morii
de a înlătura, sau măcar de a limita dominaţia economică
otomană.
După felul oum au fost întocmi·te, aceste acte de pri·vilegii trebuiau să
limi·teze monopolul Porţii şi să pună pe baze noi raporturile economice
dintre aceasta şi cele două ţări române. Dar pînă in 1829 aceste acte nu au
fost respectate de sultan decît parţial. Sultanul, pentru a nu le pune in
practkă, se folosea de domnii credindoşi şi de dregătorii acestora, de ne
gustorii capanlii care se dedau la diferite "tbuzuri, de armele corupţiei şi
intimidării etc.
In perioada analimtă, tributul nici pe departe nu era o povară pentru
MoldoVIa. După 1 812, sau poate după 1 82 1 , el a cunoscut chiar o scădere,
ajungind la cifra de 47.769 lei. Tinind seama de devaJ.oriMrea banilor de
argint in raport cu oei de aur, această sumă e�a egală ou 3. 1 1 8 galbeni. Se
revenise, aproximativ, 1a tributul plătit de Ştefan cel Mare către sfîrşitul
domniei 63.
In deceniul al III-lea al sec. al XIX-lea, tributu1 anual nu reprezenta
decit o mică parte din totalul pierderilor băneşti cauzate de exploatarea
otomană. De multe ori acest tri:bu.t nici nu se trimitea la Constantinopol, d
era folosit pentru achiziţionarea unor produse la preţuri dinainte fixate
de către cumpărător.
Pentru Moldova, principala pierdere bănească a rezultat din preţurile
foarte mici plătite de neg·ustorii turci pentru numeroasele produse achizi
ţionate. La sfîrşitul sec. al XVIII-lea, englezul William Sidney Smith arăta
că, după părerea lui, nici o ţară nu. vinde cereale aşa de ieftin, ca Moldova
şi Ţara Românească 64. Documentele păstrate ne a�ată că furnituri in can
tf.tăţi impresionante erau cerute in fiecare an, prin firunane impărăt�ti,
neţinindu-se seama de actele de privilegii şi nici de foametea care deseori
lovea Moldova.
In unele lucrări de istorie se afirmă că Moldova trimitea la Constan
tinopol anumite furnituri pe care turcii le plăteau cu preţuri derizorii, pre-

83
64

M. Berza, Haraciul Moldovei şi Tării Rom4neşti în sec. XV-XIX, in Studii şi ma
teriale de istorie medie, voi. II, 1957, p. 28-27.
Trevor Hope, Raporturile lui sir William Sidney Smtth asupra std.rit principatelor
Moldova şi Tara Rom4neasc4 in a.nul 1792, in Studii, tomul 26; nr. 4/1973, p. 721.
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şi altele, in mod cu totul �ratuit 65, Izvoarele pe care le-am folosit nu
ne permit să tragem asemenea concluzie. Afirmaţia de mai sus ar putea fi
wlabilă doar pentru anwnite momente critice din timpul războaielor, cu
toate că şi in asemenea lmprejurări firmanele împărăteşti· arată clar că va
loarea zaherelelor cerute trebuie să fie scăzută din haraci. Credem cA ţurcii
plăteau - ce-i drept. cu preţuri mici şi dinainte fixate - toate produsele
achiziţionate din Moldova. Excepţie făceau doar cheresteaua şi lemnul de
construcţie, pentru care turcii nu plăteau decit manopera şi transportul
la schelă.
Furniturile pentru Poartă erau adunate de către isp!1avnicii ţinuturi
lor, cu bani din vistieria ţării. Cele mai mari cantităţi de produse se adu
nau din ţinuturile din partea de sud a Moldovei, oare se găseau mai aproa
pe de Galaţi. Cind banii nu erau suficienţi, vînzătorii, indeosebi ţăranii, nu
.primeau nici măcar preţul fixat de turci.
In perioada amintită, deşi negustorii turci niciodată n-au cumpărat
produse pentru Constantinopol la preţul pieţii, s-a constatat tot�i o apro
piere �oară şi treptată intre preţul oferit de ei şi preţul de pe piaţa liberă.
Acesta a fost un fapt pozitiv, care trebuie subliniat.
Abuzurile turcilor in Moldova, prin nerespectarea actelor de privilegii,
erau susţinute doar de domni, de dregătorii greci pînă la 1821 şi, poate, din
diferite motive, de un grup restrins de boieri pămînteni. Dar toate clasele
şi păturile societăţii - chiar şi marea majori-tate a boierilor - doreau,
din motive diferite, abolirea monopolului otoman. Acest deziderat a deve
nit realitate abia in anul 1829, odată cu semnarea tratatului de pace de la
Adrianopol. Libertatea comerţului extern şi posibilităţile mai bune de
valorificare a mărfurilor au făcut ca după anul 1829 să se dezvolte pro
ducţia agricolă - in special cea de griu 66
precum şi cea manufactu
rieră. S-au creat condiţii mult mai bune pentru dezvoltarea forţelor de
producţie şi a unei noi clase sociale, burghezia, interesată încă inainte de
1848 in unele transformări sociale, economice şi politice.
cum

-

85

68

Gh. Bujoreanu, op. ctt., p. 1 80.
N. Iorga, 11torl4 comerţuhd cu Orientul (traducere din limba franceză de Gheron
Netta), Ed. Cartea RomAneascA, Buc., 1939, p. 150.
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ANEXA Nr. 1•

produaulul

crt.

1.

Gliu de varA

2.

Griu de toamnA

3.

Griu turcesc (arab)

4.

Griu cumpărat de
domn şi trimis la
Constantinopol

5.

::: .=

A

'tl ::l

ge

ChUa de
constant1nopol

1813

181.480

1

1814

124.801

1

1815

167.600

1

N

1

I

1818

177.010

1

181'7

159.011

1

1818

1

339.960

TOTAL

1819

1.587.179

36.319

53.180

115.215

101.030

9.590

1 8.060

8.990

342.384

220.701

59.230

205.300

2.555

18.630

202.465

4.130

713.011

70.000

100.000

120.000

140.000

130.000

70.000

630.000

-

TOTAL GRIU

418.500

307.211

588.115

400.595

327.231

689.585

541.337

3.272.574

268.458

113.610

235.250

63.930

38.095

29.450

20.7 60

769.533

:n8.519

392.264

466.313

355.972

304.345

104.350

332.050

2.233.813

51.869

81.1 98

23.984

12.74 3

25.331

19.653

30.575

245.351

236.847

312.355

187.843

87.930

93.461

123.363

235.800

1.257.599

73.619

82.257

173.667

102.754

55.294

10.476

82.096

580.163

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

455.000

Seu

7.

Unt de vaci şi oaie

8.

Blinzi

9.

Miere de albine
Oi

oca

buc.

•) Arh. St. Iaşi, Doc., P. 588/89.

�

�

(l
l:lj

458.217

Orz

6.

10.

Gl 'fl

Denumirea

�

�

Prindpalele furnituri trimise de Moldova Imperiului Otoman ln perioada 1813-1819

Nr.

�d
t:l

.....

�
s:

l:lj

i

�

�
�

a

t"'

1

�
CJ:)
t1l
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AN EXA Nr. 2 •
Pierderile băneşti ale Moldovei in comerţul cu imperiul Otoman, in perioada 1813-1819 (lei)

s

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea '· !
produsului Jt
_
Griu de vară
Griu de toamnă
Gr1kl turcesc (arab)
Griu cumpărat de
domn �i trimis la
Constantinopol
Orz
Seu
Unt de vacă şi oaie
Brînză
Miere de albine
Oi

--

�813

1

_ _

_
403.700
90.798
66.210

107.383
139.260
19.451
118.424
22.086
390.000
TOTAL PIERDERI (lei) 1.357.312

1814

312.003
132.950
17.769
175.000
45.444
196.132
30.448
156.178
24.677
390.000
1.480.601

1

��

1 1

1

A

N

1

1816

--- 419.000
442.525
288.038
252.575
61.590
767
250.000
94.100
233.157
8.994
83.922
52.100
390.000
1.880.901

300.000
25.572
177.986
4.779
43.965
30.826
390.000
1.668.995

I

I

1817
397.528
23.975
5.589

350.000
15.238
152.173
9.499
46.731
16.588
390.000
1.407.321

1

1818

1

�

18 9

Te��;ri

p
(lei)

847.650
45.150
60.740

1.145.543
22.475
1.239

3.967.949
855.961
213.904

325.000
11.780
52.175
7.370
61.682
3.143
390.000
1.804.690

175.000
8.304
166.025
11.466
117.900
24.629
390.000
2.06l.581

1.575.000
307.821
1.1 16.908
92.007
628.802
174.049
2.730.000
1 1.662.401

� Arh. St. laşi, Documente, P. 588/89.
Am calculat acest tabel pornind de la următoarele pierderi consemnate in documentul citat :
25 piaştri (lei) pe chila de Galaţi (308 kg.)
- griu de vară şi de toamnă
- orz
4 piaştri pe chila de Galaţi
- griu arab
3 piaştri pe chila de Galaţi
- seu
20 parale (1/2 lei) pe ocă
20 parale pe ocă
- unt de vacă
- unt de oaie
10 parale pe ocă
- brinzA
20 parale pe ocă
- miere
3 piaştri pe vadră (adică 12 parale pe ocă). Din 1reşeal!, in doment se indică o pierdere exagerată
de 3 piaştri pe ocă.
- oi
6 piaştri pe bucati.
-

-

-

-

-

-

-

-

'

-
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2C)7

DER OKONOMISCHE RAPORT ZWISCHEN MOLDAU UND OTOMANISCHE
REICH UNTER JAHRE 1774 UND 1829

Zusammenfassung
Der Verfasseur analysuit, im erste Teil, eine Reihe von Dokument aus erwlihnte
Periode, durch welche versucht bat, die o:tonomische Verbindlichkeit Moldau ange
sichts Otomanische Reich reglementiert.
Aus dem zweite Teil resultiert das der Sultan diese intematirmale Vertragen bat
nicht respektieren und Okonomie Moldaus bat viel erleiden gehabt, wegen dlesem
Grund.
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CITEVA DATE ISTORICE DESPRE SATUL OOOBEŞTI
(JUDEŢUL BACAU)
de ELENA ARTIMON

In articolul de faţă ne propunem să prezentăm un docum ent 1 deose
bit de semnificativ pentru evoluţia istorică a satului Odobeşti 2•
Satul Odobeşti se află situat pe versantul vestic al dealului cUn care
izvor�te pîrîul Tutovei. Este un sat vechi, răz�esc, menţionat documen
tar pentru prima dată la 2 august 1414, cind "Alexandru cel Bun - voie
vad, dăruieşte lui Toader Pitic şi fratelui său, Dragul, satele unde a fost
Veriş Stanislav, .. . " a.
O altă menţiune documentară apare la 1 436 septembrie 19, cind Ilie
şl Ştefan voievozi dărui€SC 1ui Dan Mesehnă satul Ruja Petru şi satele
Virişeşti ... ·toate cu hotarele lor vechi 4•
Satul cunoscut in secolul XV sub numele de Virişeşti se va numi in
secolul al XVI-lea Vereşani. I n această perioadă (secolul XVI), la 29 mar
tie 1 546, Petru Rareş voievod, dă şi întăreşte nepoţilor lui Ion Odoabă,
Mărgelat, Măriţa, Anuşca şi Sofica, ocină şi moşia, pe care bunicul lor o
cumpărase in timpul domniei lui Ştefan cel Mare de la Dan Mesehnă, un
sat la Coblle, anume Vereşani, unde a fost Vereş . . . s.

Satul, cumpărat in timpul lui Ştefan cel Mare de Ion Odoabă de la
Dan Mesehnă 6, se va numi mai tirziu Odobeşti, denumire sub care apare
ina!"pind din secolul al XVII-lea.
In documentele din secolele XVII, XVIII şi XIX apar menţionaţi o
serie de martori din Odobeşti 7•
1

2

3
4
5
11
'1

Documentul achiziţionat de la locuitorul Gh. Cristea din Odobeşti, judetul BacAu,
se aflA inventartat la nr, 128 in colecţia Muzeului de istorie din BacAu. t n aceeaşi
colecţie se aflA şi documentul ce se referA la satul Vereşani, numit mai tirziu
Odobeşti şi care a fost emis de Petru Rareş la 29 martie 1546.
Satul Odobeşti, aparţinind inainte ţinutuţui Roman, face parte astAzi din comuna
Secueni, judeţul BacAu.
Documenta Romantcle Historica, A, Moldova, Bucureşti, 1957, voi. I. doc. 37, p. 52-53.
Ibtdem, doc. 163, p. 227-229.
Documente privind istoria Rom4niet, A, Moldova, veacul XVI, Bucureşti, voi. 1,
doc. 393, p. 430-431 ; I. Caproşu 1n Studii, f'eoist4 de istorie, nr. 5, 1970, Edit. Acad.
R.S.R., p. 965-96_7 .
Ibtdem.
Catalogul documentelof' moldoveneşti, Bucureşti, voi. II, doc. 1184. p. 248-249 ; doc.
2247, p. 432 ; voi. IIJ, doc. 1058, p. 235 ; doc. 1178, p, 261 ; doc. 1273, p. 280 ; voi. IV,
doc. 1964, p. 433.
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Nota noastră prezintă un document de judecată emis de domnitorul
Mihai Grigorie Sturdza, la 28 februarie 1 840 în oraşul Iaşi. Scris în limba
română cu alfabet chirilic, documentul se referă la judooarea de către di
vanul domnesc a neînţelegerilor dintre răzeşii din neamul birsănesc şi ma
tieşesc şi ră.zeşii din neamul crestaviţăsc pentru nişte părţi din moşia
Odobeşti.
Considerăm interesantă publica.Tea acestui document în transcriere,
mai ales pentl'u faptul că in acest act din secolul al XIX-lea martorii aduc
in faţa di'V'anului domnesc o serie întreagă de acte şi zapise din care reiese
e'V'Oluţia istorică a existenţei acestui s·at răzi:işesc, incepind cu veacul al
XVI-lea.
Dăm mai jos transcrierea documentului

Cu mila lui Dumnezeu .noi Mihail Grigorie Sturdza voievod ,domn Ţării
Moldovei

Domnescul nostru divan prin anaforaua din 8 a trecutei luni ghenar
anul CW'gător 1 840 septemb(rie)
32. Au adus la ştiinţa domniei noastre că
intre răzeşii neamului bîrsănesc şi matieşăsc şi intre răzeşii neamului cres
taviţăsc urmînd pricină de judecată după pretenţiile celor intii asupra ce
lor din urmă, pentru nişte părţi din moşia Odobeşti la trecutul an 1832 sep
semb(rie). Prin jaloba ce au dat către desfiinţatul divan giudocătoresc Va
sile Cîrlan vechii, spătar Ianou Ralet, sărdar Sava Corne, oomis Grigori
Morţun, stolnic Petraohe Velisarie, i stolnic Dimitrie Sacară, i Iordachi Is
trati şi Toma Paleri au arătat că pentru împresurarea părţilor ce le �ac
piriţii din numita m�ie Odobeştii din anul trecut 1831 stăruiam ca să între
în giudecată şi ei. Prin feluri de chipuri toţi prel-ungim şi că pricina ar fi
cercetată la faţa locului de răposatul comis Teodor Goroveiul după porunca
fostului domn Ioan Sturdza din anul 1 826 noiemb(rie) cerînd ca giudecata
după mărturia comisului Goroveiul şi altor dovezi să li să scoată părţile
lor de sub împresurare. Cm-e jalbă îndreptată fiind giudecătorii de Roman
spre ai da legiuitul curs a ceea după primire ei făcînd legiuită chemare fe
ţelor prigonitoare şi după indestulă peripiscă urmată la 25 septemb(rie)
anului treout 1 833 au luat pricina in tratare · prin infăţoşarea imbilor părţi
şi prin jurnalul ce au incheiat însămnează că din dovezile înfăţoşate şi
răspunsurile imbilor părţi deşi pirîţii crestaviţăşti s-au sălit a să întemeia
pe cercetare scrisorilor urmate in anul 1812 (mart(ie) 26 de răp(osatul)
vornic Ioan Tăutul fiind paharnic sprijinită ? şi cu carte divanu1ui din
ace�i vreme. Dar insă văzîndUr-Să nemulţămire din partea giudecătorilor
prin jalobi şi porunci gospod şi cercetare urmată la stare locului la 1 827
m.art(ie) 10 de către răp(osatul) căminar Teodor Goroveiul cu carte de blăs
tăm cind atunce s-au alcătuirt şi schiţă de neam.
Girud.ecătoria �i dA soootinţă că m�ia in temeiul spiţei infăţoşatA pe carte
de blăstăm şi dooumenturile arătate in scrisorile pirlţilor şi a jăluitorilor,
urmeazA a să impărţi intii in două : adică jumătate de sat partea de gios
a Măriţei şi a lui Mărgilat fraţi, care Măriţă fiind stearpă din veche parte ei
şi a lui Mărgilat : unindu-să la un loc pe j umătate de sat s-au împărţit pe
şapte fii a lui Mărgilat şi ailJUIIle preotul MihăilA, preotul R�a. Constantin
Băhniş, Cerbu ginerele lui Mărgilat, Toader Toma vornic şi Anastasia fii
...
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lui Mărgilat, din oare piriţii, neamul Crestaviţăşti1or baş ti na lor li să ou
vine a şaptea parte dovedindu-să că ei curg dinir--o altă Măriţă, fata lui
Toader, ce au fost feciori bătrînului M ărgelat iar nu din Măriţ.a sora lui
MaTigela.t şi toţi ceilalţi fraţi cîte o a şaptea parte, iar Toma Vornic fiind
că pe lîngă o a şapte parte .baştina lui din partea de gios au cumpărat cea
laltă jumătate de sat. Partea de sus ou zapesele arătate in scrisorile j ălui
torilor şi in SICrisorile piriţilor oare şi el fiind ster p , partea lu.i ou scrisoa
re din octomb(rie) 3 in scrisorile pîriţilo r o face danie nepoţilor săi lui
Gavril ş i Andrei feciorii lui Ştefan Bărsan, nepoţii Nastasiei, fetei lui Măr
gelat a căror părţi ,piriţii Cres tavi�ti au vrut ai trage in partea lor, adică
parte lui Andrei ou zapisul elin 7189 (1681) iunie 3 arătat in scrisorile lor,
însă, nu s-au putut agiuta pentru că partea acelui Andrei cu patruzeci şi
patru de a ni de mai inainte să află vîndută preotului Matei a ş , din care curg
jăluitorii cu zapis din 7145 (1637) săptemb(rie) 1 3 arătat in scrisorile jălui
torilor întărit şi prin carte domnului Racoviţă din 7226 (1718) decemvrie
3 1 . Căminar Gorovei prin mărturia sa au socotit că un zapis din aceste să
rămiie rău şi giudecătoria încuviinţază a rămîne temeinic zapisul de cum
părătură a preotului Mateeş, spriginit cu carte domnului Raooviţă, iar a
piriţilor să rămiine răsuflat ş i cu zapisu din 7148 (1640) arătat. Toma Măr
gilat, căminar Gorovei, au vrut a trage şi partea lui Gavril brat Andrei care
zapis nici 1-au arătat acum la cercetare, ce au făcut pe carte de blăstăm,
au dovedit partea lui Gavril nevîndută, precum şi pentru o a şaptea parte,
partea Ce!'bului, Ză-t Mărg ilat ce au avut fiu pe Simion Cerbu pe care o
cere pi rî ţii ou zapis din 7194 (1686) că ar fi fost cumpărată de strămoşii
lor Dumitrache şi Toador Căpitan de la un Constantin şi Maria , fata lui
Cherasăm Cerbu şi de la Ana, soţia lui Gheorghe sin Simion Cerbu, T om a
Paler cu ai lui ourgătorii din acest bătrîn, s-au in timpin at intii cu spiţa
acestui bătrîn Cerbu din moşia Vivorenii, ţănutul Tecuciu lu i, făcută la
1814 avgust de dumnealui logofătul Cos·tachi Conaohi pi carte de blăstăm
iscălită de răzâ.cii şi de dumnealui in care nici un nume de acela ci să văd
scrisorile ci să află ... şi altele cu o mărturie a răzăşilor de Odobeşti cuprin
zătoare ca l•a giudecată ce au avut la Divan cu piri ţii Cres taviţăş ti . Fiind
logofăt mare, răposatul logofăt Grigoraş Sturza, scoţînd ei acest zapis in
nefiinta curgăiorilor din acest bătrin, 1-au dovedit rău şi acel :w.pis nici il
scot ci altul carele 1-ar fi făcut ei in \lll"m ă rămiind dar să�i de dovadă. şi
spiţă căci ou aoel mpis nu pot să cuprindă. ei întreagă a şaptea parte.
Cetferti parte dintrinsa, dacă i să v o r da dovadă. Cu care socotinţă. piri
ţii răminind nemulţumiţi au apelarisit pricina la divanul Ţării de sus iar
acela după primire de la ei, văizind că pricina este ingrădiiă ou actul diva
nului din 1812 decemb�rie) fără a intra in mai departe lucrare, au prista
IVilisit de la Divanul Domnesc pe lî ngă raportul din 26 iunie a anului trecut
1 835. După primire căruia prin două clasifkaţii sorocindu-flă căutare
aceştii pricini şi după indestulă peripiscă unnată jaloba primită de la

feţile ce fac parte in acest proţăs la 1 8 decemb(rie) trecut s-a luat pricina.
in tratare întru stăruire de faţă in presuţvie a lui Vasile Cîrlan, vechii din
partea stolnicului Dimitrie Săcară, Leitenantul Morţun, a dumnealor spă
tar Iancu Ralet, sardar Sava Corne, stolnic Petrache Velisarie şi alţii ai
lor. toţi jăluitori cu pretenţie asupra Crestavi�tilor iar din partea piri-
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Crestavi�ti, numai doi vechtll, Mlhalaohe Ciuperci şi Ioniţl Llhl
ceanu in nefiinţă.
Celorlalţi trei vechili ce mai sint cuprinşi prin vechime şl ln nefiinţă.
a dumisale spătarului Antohescului carile face parte In pricina cu Cresta
viţlştii, cari lnslşi n-au urmat a veni spre lnfâţoşare pe temeiul a rticolului
371 din regulament. Incit priveşte pe acei ce n-au fost de faţă cercetln
du-să pricina şi cerindu-să de la piriţii Crestaviţăşti actul propus de diva
nul de apel. După care au intrat pricina in cereetarea domnescului nostru
divan, 1-au lnfăţ.oşat in pricină fiind din 1 8 1 2 martie 6.
Cuprinzătoare de cercetarea făcută de răposatul vornic Ioan Tăutul
fădnd pehenie a scrisorilor moşiei Vereşanii la Cobtle ce să numeşte acum
Odobeştii, l'a ţinutul Romanul·u i, care moşie după un ispisoc a domnului
Petru voievod din 7054 (1 546) martie 9 tălmăcit de Evloghie Dascălul s-au
împărţit in două la nepoţii lui Ioan Odobă adică : giumătate satul ce din
gios lui Margelat şi surorii sale Măriţăi, iar giumătate satului cel din sus
An�căi şi surorii sale Soficăi care moşie să stăpîneşte de neammile mai
gios arătate, adică Neculai Hriste, Miron Criste, Ioniţă Hriste şi alţii ai lor
ce să trag din Gheorghe sin Criste, Toader Mandre, Savin Cristavet, Miha
lache Ciupercă, Andrei Micuţ, Mihalache Popa, David Cristovăţ, Ioniţă
Ziera, Neculai Crist·aveţ, Vasile Cojocariu., Toader Cojocariu şi alţii ai lor,
neamul Crestaveţ&c Vasile Halău, Constantin Halău, Gavril Halău, căpi
tan Ştefan Rogoz, Ioniţă Luca, Trofin, Nicoară şi alţii ai lor neamm i mă
tieşăsc Gavril Ciure, Vasile sin Toader Diaconul, Toader Răpailă, Gheorghe
Zăt Brăescu şi alţii ai lor ; neamul moisăştilor Ioan Chelău. Gheor�b :! Lă
hăceanu, Costantin Muntereţ şi alţii ai lor ce să trag din neamul m ot< ineş
tilor, Dimitrache Dorobăţ, Iany Dorobăţ, Andrei Ioniţă, Mihalache Popa
şi alţii ai lor ; neamul birsănesc, Ioan Andrei, diac. din Roman ... din partea
sa şi din p3.rtea lui Toader Dinga postelnicul. Arătindu-să prin acea cer
cetare şi scrisorile ce au infăţoşat fieŞtecare din aceste neamuri de răzăşi
iar mai gios toţi in ace cercetare la 1 8 1 3 decemb(rie). Urmează carte diva
nului cuprinzătoare de giudecată ce au avut Ioan Andrei diac cu răzăşii
de Odobe'Ş'ti pentru părţi din ace moşie prin care să arată că infăţăşindu-să
amîndouă părţile in Divan s-a văzut că toate pricinile ce au fost atit intre
răzăşi, ei inde ei, cit şi intre numitul diac şi intre răzăşii şi acei neviind
cu ţădula divanului, fiind rînduiţi la paharnicul Ioan Tăutul, au cercetat
foarte cu amănuntul toate scrisorile a tuturor. Precum prin cercetare se
arăta in giudecata de la 1 8 1 0, iulie 1 7, ce au făcut intre neamul Matieşesc
şi intre un preotul Toma prin care se dedise giumătate de sat din numita
moşie neamuLui Mătieşesc intemeindu-să pe o carte ce au. arătat neamul
matieşesc de la domnul Mihai Racoviţă voievod din 7226 (1718) decemb(rie)
31, cind la ace giudecată nefiind toţi răzăşii de faţă şi nevăzindu-să alte
scrisori, adică zapisă de vinzare de la neamul matieşăsc către alte neamuri,
mai inainte de acei carte domnească şi după arătarea lor acele părţi ce era
vîndute mai inainte să cuprinsă�ă toţi in acea carte domnească de inche
iere. Giumă'tate de sat după scrisorile ce s-au văzut de paharnicul Tăutu
care sint arătate in ace cercetare sau cunoscut greşită acea carte de giude
cată ce s ă dedesă la neamul matieşăsc, care luîndu-să din mîna lor s-au
şi rupt. Şi fiindcă intre şase neamuri de răzăşi ce să află stăpinitori in

ţilor
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această moşie care sînt arătate mai sus nici o luminare alta nu s�u putut
afla oa să să ştie de la ispisocul domnului Petru Voiev:od acel din 7054
(1 546) martie 9 cum şi în ce ohip le-au fost cu.rogere neamului. Nu rlmtne
a să face altă strămutare intre stăpînii lor fără numai să să urmeze tot
după oum s--au urmat şi pînă acum după dare de seamă a tuturor. După
aceasta luîndu-să sama şi scrisorile ce au arătat numitul diac, s-au vă:rut
că intrarea lui in numita moşie a fost intii ou un zapis de sohimbătură din
1 8 1 0 decemb(rie) 10, de la un Toader Dinga pOSitelnicul. Şi scriosrile oe au
dat acel
s-au cunoscut meşteşugite şi nedrepte cu oare chip
stăpînire nu au avut. Adică cele mai temeinice socotindu-le două zapise,
unul din 7255 (1747) aug·us t 23 de la un Serafim Monah sîn Popa . . . Mihăilă
Luminiţa şi altul din 7256 (1 748) mai 17 tot de la acel Serafim călugăr ce
să numeşte brat, popii lui Ioan din Odobeşti, sîn fetei popii lui Luminiţa
care curat au dat inţălegere lor de pe adevărată, pentru că cum au putut
în cur,gere de opt luni să să facă şi ficior popei lui Mi.hăilă Luminiţă şi
nepot de fată. Apoi şi celelalte invoieli ce au făcut numitul in ce mai i n
urmă cu anii, din răzăşi, s-au cunoscut konomicoasă şi neadevărate şi cu
totul străin de numita moşie rămănînd că numLtul diac să-şi ieie inapoi de
la acel Dinga ceea ce vor fi dat. I•ar pentru a1te cumpărături ce au mai
cumpărat numitul diac de pe la alţi răzeşi, măcar că cei nevinduţi ii dă
desă zapis ca să-i întoarcă toţi banii ce le-au şi luasă cu imprumutare de
la stolnioul Iordache Barbovschi, pe care bani in urmă nevrînd diac să-i
primească. Şi asămenea nevrind ai primi şi stolnicul Iordache, s-ar fi pri
cinuit răzeşilor muLtă păgubire după cum prin jalba lor arată s--au hotărit
pe la giudecată ca după oe se va face de isnoavă hotăritură şi alegerile
moşiei după stăpînire ce au avut pentru cîţi stînjeni se vor dovedi că au
avut acei vînzători să dee răzeşii acei nevinduţi bani numitului dLac şi acei
stinjeni să rămiie in stăpînirea lor. Iar pentru cit vor fi vindut mai mult
decit au dat să-şi caute numitul diac cu acei vînzători şi aşa însuşi numi
tul diac rumpind zapisul oe luase de la răzăşi pe suma de patru mii şase
sute zece lei, a�a rupt 1-au dat in mina răzăşilor, iar pentru dobinda ce
le-au luat mai mult stolnkul Iordache Bai'Ibovsohi cum şi pentru şapte
sute lei ce au luat neamul măti�ăsc după giudecata aceea greşită de sus
arătată, să să scrie carte domnească către ispravnici ca să cerceteze şi să
împlinească. Drept aceea in şasă mărturii asămenea oe s-au dat către.
.
. . cu şasă neamuri ce stăpînesc numita moşie s-au trecut asămenea şi
hotărîre giudecăţii ce s-au făcut în Divan in privirea căruia acestui de mal
inainte a divanu1ui infăţoşat de păriţii Crestaviţăşti prin oare pe temeiul
împărţelii făcută de vornirul Tăutu, atunci paharnic, potrivit cu scriso
rile oele a aceei wemi sau infăţoşat din partea a şase neamuri, intre care
este şi neamul mătieşăsc s--au hotărât cum trebuie să stăpîneascA toate
acestea şase neamuri in arătata moşie Odobeşti, primind atun:ci de la giu
decată toate părţile cite o asămene mărturie de la paharnicul Tăutu. S-au
trecut şi hotarele giudecăţii spre a să urma tntocma stăptnirea fişteclruia
neam cu care hotirlri de atuncia pe temeiul do� tnfăţloşate s-au obo
rit şi pretenţia matieştilor care cer intr-acea giumătate din această moşle
după această hotărîre care, precum s-au arătat s--au dat cu mulţămire tu
turor părţilor, primindu�i fiştecare cite o asemenea lisă in stiplnire ne-
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clintită şi pînă astăzi in curgere de 26 ani, care hotărîre nici intr-un chip
nu să poate acum străm·..;ta fiind primită de toate părţile cind mai ales pe
lîngă aceste de mai ms împrejurări pretentia de astăzi a jăluitoril<Jr să vede
precurmată şi de p3ragrafie după aşezămintul obşteştii aiunări, pentrucă
de la 1813 decembrie urmează actul divanului mai sus arătat şi pînă in 1826
cîn j să vede pornit ce intii reclama' ie din partea jăluitorilor, sint trecuţi
in mijloc treisprezece ani şi această reclamaţie din 1 826 fiind numai o
jalobă ca carte de cercetare care nu să vede că s-au avut vreo lucrare nici
să p : ate lua de vreun temeiu. Aşadar domnescul nostru divan şi după o
impregiurare, �i după alta, cunoscind că jăluitorii nu au nici un cuvint d e
dreptate d e a d a prihănire actului din 18 13, hotărăşte c a stăp:nire tuturor
feţelor ce fac p3rte in această moşie Odobeşti să să urmeze �i de acum
inainte intocmai dupi hotărîrea divanului din 1813. Drept aceea domnia
noastră in temeiul legii statornicite după noul aşezămint, prin acef:t hri
sov cu a noaEtră iscălitură şi pecete întărim hotărîrea mai sus prescrisă
a Divanului domnesc spre veşnică curmare a proţăsului in temeiul arti
colului 364 din organicescul reglement urmind intru ace�stă credinţă b<J
ierilor domniei noastre, mădulare, a divanului domnesc iscăliţi in anafora
dumnealor : logofăt Costache Baei, vor(nic) Ioan Luca, vor{nic) Scarlat Mi
clescu, vor(nic) Lal:căr Cantacuzin �i a candidaţilor indeplinitori comple
tului dumnealor Aga Manolache Radu, Aga Ilie Cogăln iceanu şi sp� (t1r}
Dumitru Eran pentru care poruncim dumitale vei logofăt a dreptăţii şi"
cavaler Neculai Canta, ca prin locul cuviincios să aducă intru intocmai
indep:inire hotărîrea arătată. E'cr:su-s-au hrisovul acesta la scaunul Dom
niei, in oraşul Ieşii, in anul al şaselea al domniei noastre.
Anul 1840, luna februarie in 28 zile. nr. 34�
Original {54 X 38 cm.), sigiliul domnesc aplicat in tuş roşu, isdlitur&
domnului in moncgramă cu tuş negru şi iscălitura şefului departamentului
secţiei dreptăţii.

QUELQUES DATE H'ISTORIQUE DU VILLAGE DE ODOBEŞTI
(D EP. DE BACA U)

Resume
L'auteur present un docum�nt du jugement emis du
M. Gr. Sturdza a 28 februarie 1840 dans la ville d'lassy.

prince de la Moldavie-
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ANUL 1877 REFLECTAT IN MEMORIILE INVAŢATORULUI
VASILE IFTIMIU
de GEORGETA POPOVICI

Lupta dusă secole de-a rindul de poporul român pentru cucerirea li
bertăţii şi a independenţei naţionale, pentru scuturarea jugului otoma'1, ş�
incheie odată cu sfîrşitul războiului din 1 877-1878 şi a p3.cii c 1re-i succede.
Independenţa cîştigată pe cimpul de luptă devine realitate istorică.
Participarea românească la războiul ruso-turc din 1877-1878 constituie·
un capitol important al luptei de eliberare de sub suzeranitatea ot,.,mană,
purtat de ţările din Peninsala Balcanică, de participare eroică, entuziastă.
Aportul material şi moral al intregii naţiuni române la acest război este
imens.
I< toria războiului de independenţă, fie că este tratată di'1 punct de
vedere al politicii interne sau externe, fie al strictei sale deEfă"?urări, nu
poate omite aspectele socia!-economice ale p1rticipării unanime a intrepu
lui popor la susţinerea lui. Presa românească �i străină, numeroa�ele me
morii de război, jurnalele de operaţiuni, actele oficiale, d ocumentele mili
tare saa administrative, studiile cu caracter mil it1r sau ist::>ric a'Jărute
concomitent cu războiul sau imediat după incheierea lui, in mo::l unani'11
relevă adeziunea entuziastă a intregii naţiuni române, gata "de orice jertfe
pentru a su�ţine cu toate bunurile naţiunii, cu aurul şi sîngele ei libertatea
şi neatirnarea" 1.
In fiecare oraş se constituie consilii de rechiziţie pentru armată, cn
mitete pentru susţinerea frontului. Se organizează serbări, reprezentaţii
de teatru, loterii, liste de subscripţie 2• Cu banii strînşi s ·? cumpJ.rau C ')
j oace, căciuli, tutun şi altele "pentru a face - mai uşor traiul soldatului ro
mân intrat in foc" a.
Sint numeroase exemp�ele celor care, asemeni invătătr:Jralui D. Vidf'a
nu din T€scani-Bacăa 4, donează o parte din s alariul lor, insoţind u-· i ges
tul de explicaţii inalt patriotice, precum Ecrisoarea sa din c 1 re spicuim
" ... cind văd patria mea in pericol, ... cind vă:i fraţii mei combăth d şi lup
tindu-se cu restricţiile cele mai severe pentru independenţă şi salvarea
1
2
3
4

T. C. Văcărescu, Luptele românilor din r4zboiul din 1877-1878, Bucureşti, 1887, p. 61.
C. Radu, Bac4ul de la 1850-1900, Bacău, 1906, p. 120.
Ibidem, p. 21.
Documente privind istoria României, Do...--umente privind r4zboiul de independentă.
voi. VI, p. 393.
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României, in faţa unor asemenea grave evenimente
tei o parte din s alariul meu".

ofer

în

profitul arma

Mai puţin cercetată in lucrările mai vechi referitoare l'a război, mai
puţin urmări tă de s tudiile co ntemporane războiu lui , a fost "viaţa de toate
zilele, ceea ce a simţit şi suferit masa populaţiei şi oum i-a fos t traiul" &.
Din aC€St punct de vedere manuscrisul învăţătorului Vi&Sile lftimiu 6 pe
-oare-1 publicăm in conti nuare ilustrează prin extenso, viaţa satelor româ
neşti din timpul războiului. Fie că sint urm ări te op era ţiile militare de pe
front, la care participă reg im entul 12 dorobanţi, cum fao ţăranii tutoveni,
fie că sint urmărite acţiunile militare 1a .care iau parte regimentul 14 doro
banţi sau unităţi ale r eg im e ntului 8 de călăr�i, cum a u făcut cu siguranţă
locuitorii j udeţului Bacău, viaţa satelor român�ti apare in aceste zile îm
povăra tă de grija pentl'U gre ută ţil e fr:ontului, pentru durerile celor plec aţi
in război. Fie că eroul este maiorul Constantin Ene, "vi teazul băcăuan".
care "a murit cu m oar te de erou in străluJCita luptă din-naintea Rahovei" 7
.sau s ergen tul artilerist Vasile Radu, din satul Obirşeni-Tuto va, satul in
care a trăit învăţătorul Vasi1e lfti mi u , pentru noi rămîn la acel�i dimen
siuni, de el'oi ai luptei pentru independenţă. Sergentul Vasile Radu se nu
mără pri ntre primii răniţi din această campanie in luptele de la sfîrşitul
lunii aprilie 1877 s.
In consemnările sale, învăţătorul V. Iftimiu descrie, potrivit relatări
lor combatantului Vasile Radu, lu pta in care acesta es t e rănit. Descrierea
este fidelă realităţii, tot aş.a o găsim consemnată in lucrarea "Istoricul răz
boiului din 1877-1 878". Mai tkziu, î nvă ţător ul nu uită ca, la lecţiile de is
torie a patriei, să folosească aces t exemplu local, ex presie a ourajulu.i şi
luptei pentru cucerirea independenţe i . Publicind extrase din manuscrisul
lnvăţă<torului V. I ftimi u avem convingerea că oferim imaginea şi atmosfer a
satului românesc din timpul acestui ră7lboi. Datele oferite de acest manu
cscris dep � esc pe cele cuprins e in unele monografii locale, care se referă
la perioada discutată, a căror autori sint uneori , co ntemporani cu aceste
-evenimente 9. Manuscrisul of·eră date compl ete d espre cei plecaţi din satul
"Obirşeni pe fron tul din Bulgaria şi atmosfera in care se fac despărţiri le
dintre ostaşi şi rude, cum inţelege i nvă ţătorul să co n t ri b uie pri n poziti a sa
la "ridicarea moralului şi patriotismului printre locuitorii satelor, in aceste
-zile de grea cumpănă". Cit a ţilliUt această campanie învăţătorul a scris
.celor de pe ·front scris orile , pachetel e, "gropuril e" de bani. Roohiziţiile care
se fac sint conforme cu nevoile ostaşului român, dar nu toţi înţeleg la fel
.să susţină frontul. De aceea apare vehement criticată atitudinea boierului
.Iorgu Radu din Oblrş.eni care optmindu-se rechiziţiei "nu se gîndea de loc
la fiii patriei care erau trimiş i departe spre a apâra şi moşia lui şi care
·

5
11

7
:.8

!9

·

General Radu Rosetti, Jurnalul de operaţiuni al diviziei de în/anterie de rezrrv4.
23 tulte 1877 - 29 iulie 1878. Manuscris inedit cu introducere şi note de generalul
Radu Rosetti, Cartea Rom4neasc4, Bucureşti, 1929, p. XV.
Colecţia Vasile Helsu, inventar nr. 821 / 158.
T. C. Văcărescu, op. dt., p. 33.
Istoricul r4zbotuhd din 1877-1878, partea 1, p. 115.
Vezi C. Radu, op. dt.
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lndUl'lau cele mai grele suferinţi, ca cele ale războiului". Ewnlmentele de
pe front sint unnărite cu interes. Presa este citată cu lnfriguJ:�are, ştirile
de pe front nu sint suficiente numal din scrisorile S<l8ite rudelor Manu
scrisul mai cuprinde citeva din producţiile lirice, populare mal ales, inspi
rate de acest război. Paginile afl'ctate războiului din 1877-1878 se incheie
cu intoarcerea acasă a vitejilor satului din "această campanie glorioasă din
care a i�it independenţa ţării şi Regatul României". .A.ce6t man'IJSCris, pe ·
lîngă datele mai sus prezentate, rămine important pentru veddidtatea at
mosferei patriotice care inflăcăl"ase satele din România In timpul războiului
de independenţă.
"N-am să fac eu aici descrierea războiului I"USo-româno-turc din 187778, ci după cît imi amintesc voi arăta numai partea reLativă la satul meu,
Obirşeni, in timpul cit a durat aceE:t r�boi, şi rolul meu oa învăţător faţă
de locui,tori, cu această ocaziune, adică pe cît timp voinicii satului s-au fost
dus departe, spre a lupta pentru independenţa şi apărarea Patriei pînă
atunci îngenunchiată (s.n.). După legile de •atunci, cum am mai arătat, în
văţătorii erau scutiţi de "serviciul" militar şi deci noi am rămas la "vatră",
ca să ne căutăm de şcoală... şi a contribui prin "poziţiu..'lea" noastră la ridi
carea moralului şi patriotismului printre locuitorii saJtelor, in aceste zile
de grea cumpănă.
Incă de prin luna martie acest an '77, incepu.Se ooncentrările Armatei
Române. In aprilie, ru�ii trecură Prutul in .România şi se indreptară spre
Dunăre contra turcilor. Armata română se indreaptă şi ea spre Dunăre,
in partea de vest a ţării. Precum din toate satele ţării, de la munte, de
la deal, din cîmpie etc., asemenea şi din Obirşeni, plecase(ră) "curcănaşii"
satului in frunte cu sergentul Anton Uşurelu, urmat de soldaţii Lazer
Venin, Vasile Venin, Ion Gr. Uş•urelu, Ion Piriu, Ion Onasă şi alţii de aici
din Obirşeni, precum �i din cătuna Pl�a. Dintre infantNişti permanenţi
- după cit imi amintesc erau d�i : Mihalache Crăciun, Ion !sac şi Tudo
rache Piriu ; iar dintre rezervişti fură conoentraţi patru şi anume : ser
gentul artilerist Vasile Radu (s.a.) care pe la inceputul lui mai 1877 cu
tunul ce comanda din bateria de la Olteniţla, a sfărâmat acoperişul unei
geamii din Turtucaia şi a aprins multe clădiri ; dar şi el a fost rănit de o
sohijă de obuz turcesc, ce a exploadat lîngă tunul său, producîndu-i o rană
destul de gravă la spate aşa că 1-a scos din serviciu. Iată deci primul rănit
de la Olteniţa, in războiul din 1877-78 - Vasile Radu - un erou al ţării
şi fala satului Obirşeni. După ce el a s-tat un timp oarecare in sp!tal, pînă
ce i s-a cio31trizat rana, a fost concediat şi a venit acasă, unde fu intimpinat
cu multă bucurie de soţia sa, părinţii săi, rudele sale şi de to' i locuitorii
satului ; iar eu - învăţător - i-am strins mina cu căldură, felicitindu-1
pentru faptele sale vitejeşti şi de atunci incoace la lecţiunile de istoria na
ţională şi mai ales la lecţiunile războiul pentru independenţă, veteranul
sergent Vasile Radu mi-a servit totdea-una ca model de imitat la explică
riie ce făceam elevilor din şcoala mea pentru dezvoltarea sentimentului
naţional şi a datoriilor către Patrie. Al doilea re7Jel"Vist concentrat a fost
Neculai I. Grăjc:Îeanu pare-mi-se soldat artilerist. Al treilea, Ma:teiu Grăj
deanu, brigadier călăraş şi al patrulea, cumătrul meu, Ion Harabagiu. Din
tre "călăraşii cu schimbul" de aici din Obirşeni mi-ar.'lintesc că au luat
.
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parte în campani a 77-78 brigadierul Tudorache Chiriac şi soldatul Tănase
C. Ieni, fiind amindoi în activi tate.
La plecarea voinicilor de acasă, mamele, soţiile şi surorile le umpleau
traista cu tot ce le trebuia ca schimburi şi de-ale mîncării (pin ă ce vor in
tm în porţie) şi apoi îi petreceau o bună bucată de drum în plînsete şi
bocete intocmai ca după morţi ! Dar voinicii n�tri nici nu se sinchiseau de
plînsetele şi bocetele celor ce-i petreceau, ci roşi la faţă ş i cu voie bună
de odată izbucneau în vesele chiote şi cîntări de despărţire, de se zgudu
duiau toate văile pădurei Obîrşeni şi voioşi ca la nuntă se tot duceau ina
inte. S�au dus fiecare pe la trupele lor şi de acolo t ot mai departe, spre
hotarul ţării ameninţat de duşman i .
- Concentmrea Armatei Române în campania 1 877-78 a ţinut cam
vreo 16 luni. In acest timp de multe, de toate aveau nevoie ostaşii noştri
�i mereu cereau părinţilor prin scrisori ca să le trimită ba albituri, ba bani
de cheltuială, ba măcar să le scrie ce mai e pe acasă şi cum se mai află
toţi ai l or ! Pe atu nc i într-o comună rUMlă nu se prea găseau, afară de î n
văţător şi notar, cine să facă scrisori, oolete poştale , gropuri de bani etc.,
şi de aceea, cît a ţinut această campanie nu era zi în care să nu fiu ocu pat
cu asemenea scrisori , pachete etc. şi îi mulţumeam pe toţi cu cea mai de
săvîrşită bunăvoinţă. Cit am fost însă în v·acanţa de vară a anului 1877 la
Grăjdeni, asemenea corespondenţe, de voie, de nevoie, trebuia să le facă
notarul (Petru Franca;cu.) , cînd însă la septembrie am ven ilt in Obirşeni şi
am redeschis şcoala, atunci din nou am fost asaltat de părinţi, mame , soţii,
ori chiar rude de�ale ostaşilor noştri şi nu numai din Obirşeni ci şi din
cătunul Pleşa . . .

Ş i to t aşa i -.am servit i n tot timpul "campaniei", b a încă în lunile mai
�i iunie ale anului 1878, veneau la garoa mea şi stăruiau să mă scoale încă
de la ora 4 diminea.ţa , rugîndUr-mă să le fac scrisorile, căci ziceau - ma
mele şi soţiile - că numai dimineaţa au timp de venit, că mai apoi pleacă
la munca cîm pu lui , care nu le dă răgaz. Şi eu mă sculam bucuros şi ou
credinţă că fac şi eu un mic sacrificiu pentru aceia ce erau duşi pentru
a-{ji sacrifica chiar viaţa pentru Patria in primejdie .
•

•

•

Frat�meu Ghiţă era acum in clasa a IV-a a seminaruliui din Ismail.
El imi trimite o scrisoare cu data de 1 mai 77, prin care imi făcea cunos
cut că ministerul de culte a dat ordin oa la toate şcoalele din oraşele de pe
malul stîng al Dunării să se înceapă imediat examenele ca apoi să se în
chidă şcoalele de teamă ca să nu fie bombardate acele oraşe de "Monitoa1-ele" turceşti de pe Dunăre. Prin altă scrisoare, cu data de 26 mai, din
Gala ţi, imi fac e cunoscut că a terminat examenul de abs'Olvirea Semina
rului...
...

...

.

Armata noastră in 1877 avea multe lips ur i , nu ca acum în 1914 (an in
care işi scria memoriile inv . V. lftimiu s.n.), cind e atit de bine echipată.
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Atunci in primul loc avea nev·oie de arme, după cum glăsuia şi cîntecul
următor

Fiii României, flăcăi tot de frunte
Şoimi de prin Carpaţi
Dunărea cea lată pe-o îngustă punte
O trec înarmaţi
E bătaie mare
Lupta e-nturbare
Şi-un glas detunînd
S-mlde zicînd
Arme căutaţi
Arme ne mai daţi.

Şi in ad evăr , de arme era mare nevoie, pentru oare se formară co
mitete in toată ţara şi p ri n liste de subscripţii se strînseră sumele nece
sare. La Obîrşen i am contribuit şi noi, după putere, dîndu-ne obolul nos
tru, in acest scop atît de patriotic.
Moşu Constantin, primarul nostru, î ş i băitea capul cu poruncile pen
tru rechiziţii. Avea ordin să recheziţioneze din comuna lui, de la marele
proprietar Gheorghe Radu, o vacă şi mai multe putini cu brînză. Primarul
se duse la " bo ier " , l·a Dealumare ca să-i facă cunoscută aceasta. Primarul
veni acasă fără rezultat şi r aportă subpref.ectului. Subprefectul dete din
nou poruncă straşnică ca să rechiziţioneze cu forţa, c onform legii . Iată
deci cum s e găsea un p roprie tar mare car·e pentru nişte absurdităţi nu
se gîndea deloc la "fii Patriei", care erau trimi�i departe spre a apăra
moşia lui şi care îndurau cele mai grele suferinţi, ca acele ale războiului.
. . . Prin lunile mai şi iunie 1877, intocmai ca şi in anul precedent 1 876,
ploile nu mai conteneau . .. Aceste i nunda ţii - d upă cum citeam prin jur
nale - ingreuiau foarte tare mersul şi operaţiun ile armatelor rusă şi
română.
- Asemenea, mai de dte ori m ă duceam la Bîrlad aveam ocazie de a
vedea trecind "armata rusească" care venea pe drumul mare de la Epuren i ,
Popeni dinspre Prut şi treceau inainte prin Birlad şi apoi mai departe,
pe;te Dunăre. Odată am şi admirat trecînd pe străzile Bîrladului un oorp
(se zicea că sint gren adieri din garda im perială) de elită. In frunte gene
ralul - un; om herculesc - călare pe un cal a1b supei"b - ce eu in viaţa
mea de pînă acwn (1914) nu am mai văzut un al doilea, mai mare şi mai
frumos 1 Apoi toţi soLdaţii, precum şi caii lor din acel corp părea că sint
al�i toţi unul şi unul, de nu-i puteai deosebi unul de altul. Lumea sta
ticsită pe trotuare, privind �i aclam.înd acel mind·ru corp de oaste, ce părea
a fi de cele din "poveste" şi atit de mulţi de părea că n-au să se mai min
tuie... şi tot nu te mai săturai privind la ei. . . şi îmbrăcămintea lor albă,
sclipitoare şi la suliţele lor cele lungi. Cîţi dintre acei (ce vedeam) se vo.r
mai fi inlbors inapoi. . . săracii ? !
•

•

•

... petreceam şi noi timpul ba cu una, ba cu alta, dar mai cu seamă cu
diferite cîntece "războinice" ce erau la ordinea zilei şi din care notez unul
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aici, ca cel ce, pe atund, imi era cel mal plAcut din
mi-eu fost aduse de frate-meu Ghiţă. Lată-1 :
1. Oştile stau faţă-n faţă

toate, lar cuvintele

Strînse-n cimpul de '7'ăzboi
Lupta-aproape e să-nceapă
Lupta crîncenă de-apoi.

Il. Astăzi Patria ne cheamă

Pentru ea ca să luptăm
Cată dar iubită mamă
Orice dor moi să uităm

111. 1ar cind vestea 'mOrţii mele

Pin la tine va sosi
Să străbaţi munţi şi vălcele
Trupul meu spre a-l găsi.

IV.

Ca să-l afli te ·opreşte
Şi te-nd.reaptă către cer
In ăst loc vor fi cu mine
Toţi acei ce-n luptă pier.

Şi cu cită dui�ie şi lacrimi ascultau acest cintec mamele oare aveau
băieţi plecaţi la război !
... Cind l ocuitorii şi Obi�enii şi cei din Pleşa (aceea ce aveau fii in
război) m-au văzut că m-am inapoiat in comuna lor, nu mai puteau de
bucurie, căci de-acuma - după cum ziceau ei - are iarăşi cine le face scri
sori la băieţii lor şi cine le m ai spune veş.ti din război "dup1 jurnale", .,moni
torul oficial", etc. Şi in adevăr că acum războiul era interesant in gradul
cel mai inalt şi toţi �teptau v�ti cu inima palpitindă !ji cu cea mai mare
nerăb:iare. Se ştie că armata română a trecut Dunărea la 22 august '77,
după care au inceput luptele din jurul Plevnei. Acum toată suflarea ro
mână din ţară avea gindul, dorul �i inima aţintite intr-acolo ! Eu a?roape
zilnic dădeam prin diferite ocazii, de mi se cumpăra şi aducea de La Birlad
jurnale dintre care erau pe atunci ca .,Românul" "România liberă", "Răz
boiul" şi altele ... sătenii alergau cu zecile spre a ana �ti de pe ,.cimpul
de război", cu toate că şi de la fiii lor primeau veşti şi scrisori cit mai des.
lnte�ul pentru veşti a crescut cu deosebire La finea lunii august (30) cind
cu luptele de-nprejurul Plevnei şi cu seamă cu asalturile de la Griviţa unde
"curcanii" noştri şi toată armata română au făcut minuni de vitejie. Atunci
părinţii, soţiile, fraţii, etc., ai celor dll!ji acolo, zilnic veneau la mine şi cu
mult interes şi nerăbdare mă intrebau că ce veşti au mai a::lus jurnalele
despre război, ce regimente au mai intrat in lupte, cine sint invingătorii
sau inviru;ii şi altele şi altele, ca unia ce erau cu groam in inimă pentru
feciorii, soţii ori fraţii lor care au intrat sau vor intra in focul ucigător !
Şi tot aşa intr-o grijă mare o duceau toti, nu numai aceia ce aveau
d�i pe cei rupţi din inima lor, ci oricare român care ou mare infrigurare
aştepta tot veşti bune, pentru ca să căpătAm odată mult dorita ,.Indepen-
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denţă". Şi pe oînd ."Fiii României" se luptau ca leii ca să ne oapete inde
pendenţa şi mărirea patriei, poeţii noştri şi mai ou seamă genialul Ale
csandri compunea la versuri, hore, ode şi alte scrieri, prin care se imorta
lizează vil'ltuţile ostăşeşti ale soldatului român, cu ocazia acestui război din
1877. Intre alte multe, de asemenea hori mi-ad'UC aminte de una, (Hora de
la Griviţa), care cu mult foc o cintau lăutarii şi toată suflarea românească
de pe atunci.
Dar şi altele ca Hora de la Plevna, a Rahovei, a Smirdanu1ui, etc. şi
oare parcă vibrează şi acum în inima mea, amintindu-mi entuziasmul cu
care le cîntam, noi aceia luam parte cu "sufletul" la desfă�urarea marelor
evenimente pentru patrie.
In sfinşit, încetul cu încetul, dar cu mari suferinţi mai ou seamă din
cauza grozavii nevoi din 1 877-78, furia războiului începe a se potoli şi se
domoliră ou totul după "oapitularea Plevnei" dar mai cu seamă după aceea
a Vidinului, în ianuarie 1 878. Acum toată lumea românească respira uşu
retă, deşi oei doriţi care mai rămăseseră-n viaţă mai aveau să mai stea
incă ci:teva luni, .cu arma la mină !
Se anunţase ziua cînd regimentul de dorobanţi trebuia să sosească cu tre
nul in gara Bîrlad. Intreaga populaţie a oraşului trebuia să le iasă inainte
şi să-i primească ca pe nişte adevăraţi viteji. Noi, învăţătorii, in înţelegere
cu revizorul şcolar hotărîsem ca să sus pendăm şedinţele pentru acea zi şi
să asistăm in corpore la primirea "curcanilor" din judeţul Tutova. Pe la
ora 9 a.m. ne duserăm la gară. Aici, atit pe peron cît şi in dosul gării, spre
oraş, era o mare de capete omen�ti, căci nu erau numai locuitorii oraşului
ci şi mare mulţime şi din judeţ, părinţi, soţi, fraţi, rude şi cunos.cuţi de-ai
voinicilor ce se reintorceau de pe cimpul de glorie şi pe care ii aşteptau cu
cea mai mare nerăbdare. Eu, cu vărul Toader şi ou dascălul Ştefan Costă
ohescu, la (:are stam in gazdă - fiind acum dascăl la Birlad - ne ţineam
strins uniţi, oa să nu ne răzleţim unul de altul, prin cea mare mulţime.
Sosi ora 10, trenul intră in gară, mulţimea izbUJcni in urale, muzica gărzii
civile intonă imnul de primire, entuziasmul era in culme ! Dorobanţii in
frunte cu ofiţerii, incep a descinde din vagoane şi a trece in dosul gării
spre oraş ca apoi să se aşeze pe oompănii şi in coloane de marş pentru in
trarea triumfală in oraş. La un moment d·at ostaşii ou mulţimea se ames
tecară. Fiecare căuta cu ochii aprinşi ca să vadă pe fiinţa iubită ce aştepta . . .
Atit eu cit şi prietenul meu dascălul Ştefan căutam ou privirea p e iubitul
şi doritul nostru sergent Anton Uşurelu, fiul gazdei mele de la Obi�ni,
dar nu-l găseam , d�i puneam ochii pe g.aloanele a zeci de sergenti. Nu
maidecit intilnim pe curcanii Gheorghe Tănase, , Ion Gr. Uşurelu şi alţii
şi după ce le urăm "bun venit" ii intrebărn numaidecit de sergentul nos
tru A. Uşurelu, ei ne spuse că a fost bolnav, dar acum Q sănătos, şi fiind
cam slab vine in urmă cu bagagiul regimentului care trebuia să S06e86 Că
peste vreo zi, două.

Mama sergentului Uşurelu, baba Tudora, care venise şi ea de la Obir
şeni spre in.timpinarea fiului său şi intimplător o găsii la gară, tinîndu-se
acum de noi, auzind pe soldaţii de mai sus spunind că fiul ei a fost bomav
şi oă nu e cu regimentul, unde incepe nene a plinge de ne era mai mare
mila de ea, şi abia, abia s-a ostoit, după ce a asigurat-o un sergent m ajor,
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Petrovici, pe care il cunoştea, că a�a este cum spun solda�ii. ea însă părea
că t' t nu are incredere �i zice : dar dacă Anton al meu va fi mort şi ei nu
vor s.l-mi spuie drept. lnsă a dat Dumnezeu şi a doua zi sau a treia zi a
venit şi el, primindu-1 noi, prietenii lui (eu şi dascălul Ştefan) l a gară, iar
apoi a.:n vestit pe mama lui, care se dusese acasă la Obirşeni �i care a ve
nit numaidec:t in oraş şi buce.ria ei la vederea fiului său cine o mai poa
te spune !

In sfîrşit goarnele sunară şi ostaC'ii se aşezară pe campanii şi intreg
regimentul se formă, iar colonelul (R3Coviţă) dind comanda, plecară in
marş, in sunetul muzicii pe strada Gă.rei pînă in ,.gră:lina publică" unde
ii ru; tepta o masă dintre ce:e mai copioase, of<'rită de primăria ora"?ului
Birlad. După sfîrşitul mesei �i a cuvîntărilor inflăcărate ce s-a'l ţinut, s-a
dat drumul "soldaţilor" in oraş şi acum fiecare soldat in libertate �i incon
jurat de cei dori'1i ai lui, povestea cu inima veselă ... tot ce-a ind· ·rat şi a
văzut in această "campanie glorioasă" din care a ieşit "in:iep:m.denţq ţării".
Şi aşa �-3.U intors toţi vitejii satuLui nost!'u Obîr�eni, intregi şi nevătămaţi,
fiind rănit numai sergentul artilerist Ra:lu Vasile, după cum am arătat,
iar ca? :ralul Mihalache Crăciun, ce a luat p1rte la atacuri c:.� regimentul
său de linie, mantaua i-a fost sp:ntecată cu baioneta de către un ..harap"
negru şi buzat pe care el apoi cu. o lovitură de pat de pu�c1 peste tigvă l-a
trimis pe lumea cealaltă după cum ne spune el (Crăciun) a :ieseori... "Curca
nii" din regimentul 1 2 şi prin urmare şi cei din comurH:l Obirşeni, care erau
cam nm.:ă �i cu sergentul A. Uşurelu zece, n-au avut norocul, CU""Tl zice�:m
ei, � ă intre în foc, �i aprcape toţi trăif'sc şi astăzi C'l vetenni . . . afadi de ser
gentul pe care eu il făcusem "hin" de cununie in 1879 şi care a murit încă
din 1891. Eternă fie-i memoria."

L'AN l!:E 1877 DANS LES Ml!:MOIRES DE L'INSTITUTEUR VASILE IFTE..'\U U

Resume
L'auteur publique des estraits d'un manuscrit appartenant de la c:>llecti:m Vasile
Heisu, qui a ete d'lnnee au rwlusee d"Hi5toire de Bacău.
On a eU• selectionnees les pages de manuscrit de l'instituteur Va�ile Htimiu d'Obir
şeni-Tutova, qui contiennent de references sur l'annee 1877, sur la guerre fait par
l'armee roum"line pour l'independence nationale.
Ces pages illu�trent la vie rurale de cette P€'ri'lde. l'atm')sphere �e.,erale de par
ticipation enthousiaste, capable des touts sacrifices p:>ur o�tenir l'independence du
pays.
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EVOLUŢIA PORTULUI MOCANILOR DIN GLAVANEŞTI-BACAU
de DORINEL ICHIM

Intre văile Siretu1u i �i Bir:ad:1lui se intind Q2Hpe]e Tutoll,f'j , unul din
tre cele mai im porta nt e ţin uturi răzăşcşti din Mold·rva. Avind un număr
foarte mare de aşezări, zona ce se 1nkgreaza Podl§UÎui Central Mo�dove
nf'�c. a f ost populat?. necoatenit, încă din preistorie ; in ewl med1u au fost
a"teSra.te documen tar numeroase sate r5.zăş-eşti, numărul lor ajungind, in
epoca modernă, la c�rca două sut�'.
O scrie dintre aceste aşezări ca Glăvăne, tL_ Răchitoasa, Ungureni şi
Stănişeşti din judeţul Bacău, pr<'Cum �.1 !veşti, Perieni, Birtăluş-Mocani,
din judeţul Vaslui, au fost f:: rmate s 1.U complet a t e 0�1 populaţie de "ungUr
reni", .!DO:CaPi şi munteni 1. S a�lăv llneşti, populat in întregime cu mo
niL şi-a păstrat şi conservat mooul de viaţtt tradiţional, a:lUmite aspecte
a e culturii populare se ma i pot studia in.eă ,.,pe vi u" .
Asupra originii moc:milor din Glăvăn-eşti putem emite !J>oteza venirii
lor din Muntenia, sprijinindu-ne pe ar_g_umentul Hngv@_ al asemănărTI

j

i2brt:Oare dintre vorbirea acestora şi graiul muntene&:. In�stratul fonetic
al limbajului m oca n ilor nu s ei ntil nesc a!terările specifice graiului moldo
venesc din satele din apropiere. Nu are loc palatalizarea c:msoanelor in
cuvinte ca piatră, picioare, bine, abia şi înch iderea vxalei finale în cu
vintele : şi, pe, de ce, trăsături definitorii ale graiului moldovenesc. Dat
fiind că Muntenia e�te singu ra zonă lingvistică unje nu se intilnesc modi
ficări în stratu l fonetic ·al limbii, c:mc�udem că m oc ani i din Glăvăneşti

aparţin graiu.' ui mu�1ten:-sc.
Un alt argument îl consti-tuie şi fa?tul că venirea lor cu tur
ul u ,
oi era accesibilă urmind drumul pe valea Sin•tu1m 1
a
lJOPosind la Glăvăneşti, St2.niş�ti şi
C! 1 oas a ,
ectt o cventua' ă depla
sare di n altă d.irec',ie, peste păduri �i colintt. Ei a:... găsit aici C9l1�l1ii JZriel;..
.!lice pentru cre��. . '?H:2L colinele oferind, pe lî ngă păduri, păşum din
cele m:li bune.
Ipoteza venirii lor intr-o zon ă de cim !'Ji e şi deal este ar,1umentată şi
de faptul că portul femeiesc din Glăvăneşti e-3te specific acestor forme de
relief, prin p�anarocuTu'i şi a ornamentului floral predominant.
In nich.ma diriltie aşezările de mocani enumerate nu s-a păstrat spe
cificul etnic ca la Gllvăneşti, unde, pînă aproape de zilele noastre, fetele
·

1

'

Pomplliu Poghirc, Satul din Colinele Tutovei, Ed. ştii:'lţifică, Bucur�şti, 1972, p. 91.
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n� se căsător�au decit in cadrul satului, ceea ce ne aminteşte de endoga
mla străvechilor comuni-tăţi gentilice, moştenită in relaţiile de căsătorie
in cadrul aceleiaşi comunităţi . Multe nume de familie ca : Pocovnicu,
eleşcanu, Vlad, Radu sint specifice numai pentru acest sat, ultimele două
dmtre acestea fiind nume preferate ale dinastiei muntene 2.
Ql!�ăn�ti este pomenţt, incă de la inceputul secolului al XVI
lea, intr-un document
" 1517-I52t iunie 27. Ştefan vv. Moldovei întă
reşte urie Negrei şi verilor ei primari împărţeala pe care o fac pentru
Glăvăneştii de Jos, pe Zeletin, cu mori unde a fost casa moşului lor Sinat,
in hotarul S ănă� tilor şi după hotărnicia făcută de Hrabor .. . " 3. I ntr-un
alt document de la 8 mai 1587 locuitorii din Glăvăneşti confirmă că a
fost cumpărată o jumătate din a treia parte din sat cu 80 de talere 4, iar
la 3 februarie 1 605 " Ierem ia Moghilă vv Moldovei întăreşte urie lui Cris
tea mare vornic jumătate din a treia parte din satul Glăvăneşti, cumpărat
de la Pintilie N ist or ou 80 talere" s.
pomenită o "oc ină in satul . Glă y��E!§:ţ� cu po!!l_!t ,
In anul
�lJ..J.OC de fin Şl prisacă"46, iar la 22 mai 1 679 "Duca W. întăreşte urie lui
Enache, fost clucer; mare, stăpînirea asupra părţilor de moşie din Glă
văneşti şi Băicanir de pe apa Zeletinulu.i, ţinutul Tecuci, ou locuri de he
leşteie, mori, pomeţi, iaz, vatră de sat, ţarină şi vad de moară, cumpărate
de la Dimaohe nepotul lui Statie, fost clucer mare, cu 350 lei, bani
gata..." 7.
Incepind din anul 1 698 o parte din s<1- intră in stăp!nire�_mănăstirii
Riohitoasa, cind Ilie Enache, mare stolriiC şi fratele slu, Apostol Enache
dAruiesc acesteia partea lor de moşie a. In acelaşi an Antioh Cantemir întă
reşte urie m-rii Răchitoasa stăpînirea peste părţile de moşie din satele
Glăvăneşti şi Cirna pe apa Zeletin, cu loc de casă, ţarină, finaţ, pomeţi,
vatră de sat, cimp şi pădure ... " 9. Din aceste două documente rezultă că
locuitorii celor două sate, supuşi pe m()fjiile susnrum ite, deveneau proprie
ta·tea mănăstirii. Poate că acest lucru i-a determinat pe locuitori să se
ocupe mai intens cu oieritul, avind astfel po5ibilitatea să-şi păstreze o
oarecare autonomie faţă de cei ce voiau să-i aservească.

�

5_a.�!

•

1�te

au in ��·t 97 �i!.nici -�� _(!�

lit loc . in,destul 10. In anul 1 848 e:XiStău � Glăvăneşti un nwnăr de peste
In condica Liuzilor

pe anul 1 803 fig

oi ;-l2960TŞi 13 cai care aparţineau sătenilor, pe cind in proprieta
1.
tea boierilor rm figurau oi, ci numai animale mari : 140 boi şi 50 cai 1
mari,
Se remarcă inegalitatea socială in privinţa repar.tizării animalelor
folosite mai ales la munca pămîntului ; un n'Wllăr de cîţiva proprietari
o

6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

__

_

m

N. A. Constantinescu, Dtcţtonar onomastic românesc, Ed. Academiei, Bucureşti,
1963, p. 408.
Catalogul documentelor moldoveneşti (C.D.M.), I, Bucureşti, 1957, nr. 295, p. 66.
Idem, nr. 778, p. 196.
ldem, nr. 1225, p. 285.
Idem, II, Bucureşti, 1959, nr. 2086, p. 406.
Idem, IV, Bucureşti, 1970, nr. 381, p. 103.
Idem, nr. 1957, p. 435·
Idem, nr. 1982, p. 437.
Th. Codrescu, Uricarul, voi. VII, I�i. 1886, p. 187.
Arhivele Statului Iaşi, Fond St4tisttce,tt Ştiinţe-Tecuci, nr. u. p. 16593.
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deţineau mai multe animale de muncă decit cei aproape o sută de birnid
ai satului. De asemeni rezultă că sursa de materie primă pentru industria
casnică se afla in miinile ţărănimii care a creat şi dezvoltat o bogată va
rietate de textile de casă. Dintre astea, ţesăturile decorative pentru or
narea interioarelor locuinţelor ţără
ti au cunoscut o maximâevoluţie
te a secolului al XIX-lea şi incepu
ornamental-arhstlca m a aoua)Um
tul sooolulu.i al XX-lea, cind sint cunoscute cele mai reuşite exemplare ale
genuLui, splendidele covoare moldoven�ti de Glăvăneşti, cu de<:or com
binat 12•
Industria casnică din localitate a produs, pînă la mijlocul secolului al
. In
'a ăr·
XX-lea, toate cat oriile de te
studierea -şi cerce rea particularităţilor portului popular din acest sat tre
buie să avem in vedere faptul că in timp ce mocanc�J�-� 2CUJ>�l.!-�-�-- agri
c1Jl.tu.r:_a şi industria casnică,, moca�i se
.Q�te� �- Qili:>r�
AceastâMttiaţte-� '"iilenfme şi astăi1 ; din totalul de 750 de famllu, un nu
măr de 450 bărbaţi sint angajaţi ciobani la fermele de stat şi la c ooperati
velc agricole din judeţele : Bacău, Brăila, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Vaslui,
Vrancea. Numărul total al bărbaţilor ocupaţi cu creşterea oilor ajungea
in anul 1 974 la cifra de 550, aceştia avind dreptul să�i crească şi oile pro
prii in cadrul stinii la care lucrau. In prezent există pe teritoriul comunei
Glăvăneşti un număr de patru stini (fig. 1), dintre acestea, pe timp de vară,
unele se deplasează la munte, pe pajiştile de La Răohitiş, corn. Ghimeş
Făget, la vărat.

�

•

.

indfilrlijT� �·!L

.

«

«

«

Producţia de lină fiind mare, depăşea nevoile familiei astfel că surplusul
se vindea la tîrgurile periodice de la Podu TurcuLui, Berheci, Tecuci, Bir
Iad, Adjud etc. In afară de lină mocancele a.u folosit inul, cînepa, borJW,.�
gicul, bumbacul şi mătasea, a căror tehnologie o cunoşteau şi o foloseau cu
multă prfcepere.
Atit por.bul femeiesc cit şi cel bărbătestc se carncterizează prin str�u
cU:ea alhulaJi igt
� al căm�ilor şi prin soblj.�bate datorită omamenta
ţiei reduse. Ceea ce conferă portului mocăne5Co
de eleganţă şi speci
fic local este preferin a
ntru o�l}..2ID�t�ea oi?.1i_.nută.in..tehnic!l .:tf'sutnlui
in mai multe i . Cusătura şi broderia artistică s-a dezvoltat foarte puţin,
mai ales la căm�ile femeieşti, incepind din deceniul al treilea al secolului
nostru. Dacă luăm in consideraţie faptul că ornamentarea prin tehnica
ţesutului in mai multe iţe este destul de veche, avem d�a face cu o tra
diţie destul de i�ărtaţă ia!!l!l..Ea. care nu numai că s-a păstrat dar"..â··şl'
evoluat la Glăvăneşti, d� la ţ�ubul in două, trei�. ..paF� _şU:ţ,nc� i��_folosit
la textilele de interior Şl de port, la macaturlle ş� -�yer.burlle ae pal:, lu
cr� astăzi in zeci de ite.
·

noil

·

..

··

. . _ _

·

-

_

12

Dorinel Ichim, Tes4turi decorative folosite la interioarele locuinţelor din GZ4v4neşti-Bac4u, tn Carpica, BacAu, 1973..,1974, p. 2.19-238 ; Idem, Onulmentica scoar
ţelor moldoveneşti din GZ4v4neşti-Bac4u (sub tipar) ; Idem, Covoare moldove
neşti in colecţia Muzeului judeţean de istorie şt art4 Bac4u, tn Revist4 Muzeelor
şi monumentelor, Bucureşti, 1975, nr. 1, p. 89-70.
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Costumele populare ale glăvăn�tenilor reprezintă u n caz singular şi
izolat in colinele Tutovei băcăuane, diferenţiindu-se net de cele ale "coja
nilor". La tîrgurile periodice de la Podu Turcului hora mocanilor se dis
tingea de cea a răzeşilor, prin portul specific neîntilnit in celelalte sate, cit
şi prin j ocurile lor. RezuLtă că portul popular îndeplineşte pe lîngă funcţia
estetică şi funcţia de insemn al unei comunităţi etnice.
PORTUL FEMEIESC

fe

Portul femeiesc se defineşte ca un port de deal
cimp� în care nota
dominantă este dată de cănwsa cu platea şi tzsl(l in' � �i_ljfb cunoscută în li
teratura de speciaHtate sub denumirea de '!!!;droc1 ambele ornament3te în
tehnica ţesutului în mai multe i e. Costume femei�ti asemănătoare ca
ti o og1e, ar cu eosebiri din punct de vedere cromatic şi ornamental, în
tîlnim şi în zona etnografică a Siretului de la sud de Bacău, respe.ctiv "Co
lecţia V. Heisu"
Răcăciuni 1:1, cu vădite influenţe muntene, din partea
Buzăului şi Rîmnicului Sărat.
-

Costumul femeiesc de vară
Piesele componente ale acestui costum erau : cămeşoiu, fusta în feluri,
batista de cap, pestelca, ilicul, betele, ciorapii de lină, opincile şi mai re
cent pantofii (fig. 2).
Găteala ca lui. Fetele şi femeile din Glăvăneşti aveau o preocupare
permănentă pen ru a�i găti şi impodobi capul. In urma cercetărilor efec
tuate s-a putut constata existenţa unor diferenţieri pe categorii de vîrste
a modului de aşezare a părului. Astfel, fetiţele, pil1.! ·areşTlâ liorB, jmrtâu
păruTrmpletîit m douacoatţe, ou cărare pe mijloc. Cind acestea ieşeau la
horă, semn al integrării in colectivitate, îşi schimbau pieptănătura, pur
tind părul impletit intr-o coadă, cu coc la spate şi umblind descoperite.
Din momentul in care treceau in rindul nevestelor, işi împleteau părul in
două cozi legate la ceafă, peste care puneau batistă albă şi bariz. Bătrl
nele mai purtau peste batista de cap şi casinca neagră.
Batista de cap, din pînză albă de casă, in vremea de demult şi din
pînză de tirg, mai recent, avea forma unui pătrat, indoit pe diagonală.
Aceasta se lega la spate de către fetele necăsătorite şi intr-o parte, cu
"fleoantă" sau "fleontită", de către neveste. Era ornamnetată pe frunte
precum şi pe colţul care călck!a pe spate cu horboţică şi mărgele cumpă
rate din comerţ. Batista se aplica pe cap in aşa fel încît un colţ
să cadă pe spate, iar poz1;tunea cu hol\boţică, măl'gele şi fluturi metalici, pe
frunte, penJtru a proteja impotriva razelor solare ochii şi o parte din faţă,
intrucit mocancele ţineau foarte mult să�i păstreze tenul alb.
In vremurile indepărtate acoperitoarele de cap se ţeseau de către fie
care gospodină ; incepind cu primele decenii ale secolului nostru, acestea
se confecţionau din materiale de bumbac al_b, __oumpărate din cometţ

�

13

Dorinel Ichim, Expoziţia de art4 popu.larc'i
Carpica, 1972, Bacău, p. 238 şi pl. 8.

"Colecţia V. Hetsu." R4c4ciu.nt, in
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Dispunem de o singură informaţie orală cu pri vire l a portul şterea
relor de borangic de către mocance, pe la anul 1850. Nu este exclus acest
Iifcru, dat fiind faptul că in zonă s-a practicat intens creşterea viermilor
de mătase, dar pe teren nu am găsit nici un exemplar de ştergar sau bro
boadă de borangic.
Atit fetele cit şi femeile pu rtau la gi t măr�ele im le ti te "tn coada
fimeii", din cite trei şiruri a două rinduri de margele 1ecare. Fetele se
împodobeau ou flori şi piepteni pe cap, cu cercei la urechi, ou inele la
degete, confecţionate din argint sau aramă, cu mult .gust artistic şi multă
pricepere, de către ţiganii carturari, nomazi, sau cumpărate de la tîrgurile
din i mprej urimi .
Că
a femeiască. In i nv entarul costumului femeiesc se intilneşte un
singur ede cdma � care co r espu nd e ti ului II, varianta C g. De o mică
platcă(a) care are ecupata gura camaşn, sint prmse mineeiie (b, bl) piep
tul (a l ) şi spatele (a2), fiecare din cite un lat de pînză. Lărgirea cămăşi.i
este dată de ciinii l ateral i (c, el), iar pavele dau lărgimea subţiorii (fig . 3).
Mînecile se termină cu ma etă (d, dl), sau cu br�����- -o_t.J._ � formind
v"Olăiiaşe cu amitu.ră de anfklă. Părţile componente sint incheiate "in
Che iţă" cu a de mooora
Acest tip de căma<;ă bătrinească este om amentat in război, in tehnica
alesului in cinci iţe, ou ornamente de romburi din bumbac mai g:ros, uşor
reliefate, intercalate cu vriste de b orangic . Pe piepţi şi pe umeri , pe supra
faţa de prindere a mînecilor şi stanilor de platcă, se cuseau mai mulţi creţi ,
numiţi "faldări" sau "faldări innodaţi" (fig. 4).
După primul război mondial sistemul de omamentare a suferi t mo
dilicări, croilul răminînd cel tradiţional. La extremităţile minecilor, pe an
tebraţ, de jur tm prej urul plătcii, precum şi pe pi ept se brodau "in cruce".
cu mulineu. policrom, diferite motive ornamentale înlănţuite : geometrice
(S-ul, zi.g-zag-ul), zoornorfe (paianjenul) şi fitomorfe (brăd.uţul, vrejul, po
mul vieţii , micşunica, trandafirii) 15. De la acest sistem de ornamentare
provine şi denumi rea de
��-�l!:_jlori care se deose'beş<te de cămăşoi nu
mai din punct de vedere ornamentallf{g. 4 a, b). La cămăşile femeieşti,
poalele se croiau separat fiind a�ate in momentul imbrăcării. Confecţio
nate din ptnză al1bită din comerţ, acestea erau lipsite de ornamente, intru
cit fustele lungi le acopereau in intregime.
Peste cămaşă femeile şi fetele purtau ilie alb, de lină, impletit "sadea".
Ffsta fn feluri (androcul)._Eoalele cămeşoi ului erau acoperite de fîsta in
feluri'sau fn agudă, ţesută in cinci i , cu d011.1ă sau trei ",bente" de catife a
neagră sau cafenie la poale, mere 1
la bata de sus şi foarte largă, apar
ţirnnd tiP\4lJ!J sul?_v�r�J�a..16 (fig. 5). Fusta, croită dintr-un lat şi ju
"
mătate âe"pmzl, era "mvrastatl'" cu roşu, verde ş i negru, predomintnd

n

�

�

ţ/

c!�

Peste fiiJStă se purta pestelca din lină de culoare naturală "ou faldări"
la bata de sus, �ută in 12atru sau cinci .ţe, "in vriste ", (f . 6 b). Pestelcile
m ai recente erau con?ecţionate din pînza de bumbâC, oumpărate din co-

culoarea roşie (fig. 6

a).

- - ·----- -"-�- -- ·· �---· · · -·

�

14

15

18

Hedvig-Maria Formagiu, Portul popular din Rom4nta, Bucureşti, 1974, p. 32.
Infonnatoare Suvac Elena, 68 ani, Gl.ilvănaşti-Bacău.
Hedvig-Maria Formagiu, op. cit., p. 7;j_
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merţ, şi aveau la poale mai multe "bente" de culoare neagră şi horboţiică
de acee�i culoare la marginea de jos (fig. 6 c).
Dispunem de o informaţie cu privire la prezenţa fotei negre, drept
unghiulare, şi :...:�
::. inţei la mooancele din Glăvineşti, J5e l'a anw'1850 n.

a

b

�

Fig. 5. Croiul la "fîsta în feluri", Glăvăneşti.

geau la oi, pentr!U nevestele lor asemenea pi€5e, dar ac€5tea nefiind insu
şite ca atare, au di.5părut.
�n�ori. Femeile se încingeau cu_. ��ţe_ }J?eust�, pînă la 5 om., cu o
lungrme pînă la doi metri. Betele pentru purtat erau simple, pe cind cele
de sărbătoare aveau alesături şi mărgele, fiind denUJmite după felul orna
mentului : "cu puişori", "cu iconiţa" (fig. 6 d).

Nu este exclus ca mocanii să fi adus din Muntenia şi Dobrogea, unde mer

Costumul femeiesc de iarnă
In general, pentru perioada rece, p€5te piesele purtate pe timp de vară
se îmbrăcau altele mai groase şi mai călduroase. Astfel, peste batista._ de
cap se punea casinca din pînză neagră cumpărată din comerţ. Aceasta se
înfăşura trecintr cele două capete pe sub bărbie, după:" oe se-supuneau �a
timple, se legau la spate, peste colţ, ou două noduri ; peste legătura de la
spate "se trăgea un pic de coc", această legă-tură purtind local numele de
"tulpan".

�

Ca piesă specifică de por.t pentru costumul de iarnă tntilni.zp
crată in atelierele rurale specializate. Se croia pe talie , din doi
17

Informator Apreutesei N. Gheorghe, 87 ani, Glăv!neştl-Baciu.

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

u
�ţf şi

c
Fig. 8.

-

d
a. Ftstă in feluri ; b. pec;telcă ţec;ută in casă ; c. fată cu pestelcă
din pînză cumpărată ; d. bete.
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spatele din două bucăţi, iar mînecile strîmte. Benzi de catifea neagră de
corau piepţii, mînecile şi buzunarele. Din acelruji material, de obicei pînză
de casă ţesută în cinci iţe, avînd urzeala de borangic şi "bătaia" din lînă,
se confecţionau atît polca şi fusta, cea de a doua fiind croită asemănător
fustei in feluri (fig. 7).
Peste polcă se îmbrăca, atunci, cind iarna era mai grea, mintean din
stofă "Az.uga", trei sferturi, cu mineci largi. 1 se mai spunea şi mtnlean cu.
�u, fiindcă era ornamentat de-a lungul ciinilor cu fir impletit "coada
şoricelului", care servea şi pentru confecţionarea nasturilor şi cheutoril<ir.
Pentru acelaşi sezon se confecţiona şi caţaveica, to_ţ__Qil_!_l?.înză. "azuga�.r
fiind de influenţă orăşenească. Era croită pe trup, $r evazâlă · m partea
de jos, fapt pentru care i se spunea "doş", ornamentată la fel ca mintea
nul, "cu şorice1u".
Deşi riu avem de a face cu o varietate prea mare de piese de port fe
meiesc, se poate distinge totUfii o diferenţiere a acestora pe vîrste; Astfel.
fetele de cînd ieşeau la horă purtau "fîste in feluri" pînă se căsătoreau,
dar şi după aceea, cîţiva ani, oeea ce marca perioada de integrare în cate
goria femeilor măritate. Femeile mai in vîrstă şi bătrînele pu11tau fuse de
o singură culoare, ţesute în cinci iţe, "sadea".
Costumul de lucru

Pentru lucru se confecţionalll cămăşi din in şi cinepă, fustă fără orna
mente şi bete simple. Pentru ca tortul din care se ţesea pînza de cămă�i
să devină moale se fierbea in cenuşă sau se cocea la cuptor, după care se
spăla In citeva leşii, se punea sculele pe virtelniţă şi se trăgeau pe ma
soare.
Inălbitul pinzei se făcea pe parcursul unei săptănrlni, intr-un "găle
tar" de lemn, inlocuindu-se apa de 2-3 ori pe zi ta. F.Bte cunoscută practica
generală conform căreia piesele de port popular de sărbătoare, după ce
incep să se uzeze, cit şi după ce ele nu mai corespund modei sau valllllui
Innoitor ce pătrunde in sat, se folosere ca piese "de purtare".
Incălţămintea. Pe tot timpul anului femeile purtau opinci din ptele
de porc, cu gurgui şi increţite la călcîi, obiele din suman alb, ţesut şi cio
rapi impletlţi din lină. lama s-au plllrtat "dirli:gi" cu talpa din opincă şi
tureatca din suman. Păturile mai instărite purtau ghete şi ciuboţele făcute
"de poruncea.Iă".
PORTUL BARBATESC
Piesele de port bărbătesc sînt s�ţţ_�_p-��!il9r�}ţarii cu o sută de�
�reţi, fără faţă, din pinza dată la oh1uf, proteJaU partea � JOS a corpulUi
liilpOtriva frigului şi zăpezii . Lipsa de omamentaţie la cămăşi şi in gene
ral l a costumul bărbătesc ii dă o notă de eleganţă şi sobrietate. Cîteva or
namente străvechi apăreau pe gluga ciobănească, nelipsită din portul de
lucru al ciobanilor.
18

Tudor Pamfile

şlM. Lupescu, Cromatica. poporului rom4n, Bucu1'e4ti, 1914,
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a. Femeie
in costum de iarnă
; b. polcă şi fustă de iarnă.
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Costumtl l bărbătesc de vară
Din costumul de vară al mocanilor distingem următoarele piese de
bază : pălăria, cămaşa, iţarii, briul, betele, jaletca şi ilicul , opincile (fig. 8).
Acoperitori de cap. Mocanii purtau., pe timp de vară, e_!lării oumpăratt;,.
din comer_ţ. Spre deosebire de "cojanii" din satele din jur, care purtau pa
lăriile cu dopul turtit, mocanii le purtau cu clo
sferic. In zilele de săr
bătoare flăcăii purtau cordkă la pălărie, cusum
,.canva" de diferite cu
lori, avind pe margine mărgele colorate 19. Cît priveşte modalitatea de pur
tare a podoabei Clpilare, mai mulţi informatori ne-au relatat faptul că
flăcăii îşi tundeau părul de tot iar bătrinii purtau părul lung, sub fonnl
de plete.
Că17UlŞa care se purta pe la mijlccul secolului trecut era � din fu
lor, c..;u mineca larg!, �avă şi clini, avînd gulţ_r în_alt. Cărria.Şaae sărbă
toare era croită aseri1anal.or cu ceaaeT"
ucru , dar se deooebea de aceasta din
punct de vedere ornamnetal fiind inf��Ja ..m.!le!" !! la_ _ma�et.!, O va
riantă ornamentală, mai nouă, care se purta in Zilele de săr'6ătoare şi la
diferite ocazH, este c�a cu colturei, denumi,tă astfel datorită ornament_ului�.la g1:1ler şi ma�ete, alcătuit din "caltur�i" g.ln__acel.aşi material.
�a se confecţionau din pătrăţele mici de pînză care se îndoiau pe dia
gonale, obţinindu� astfel mici tri.unghiuri ce se ouseau unul lîngă altul,
pe toată lungiema gulerului şi a manşetelor, ca nişte zimţi (fig. 9 a).
�. aşa ���<!.J�!�pţi! �i_ spatele croiţi dintr-? singură bucată de pin� ,
la miJ ocul careia se tăia
a gitului şi desCfuiărora p1epbUlui. Mfileclle
se croiau tot din cite un la
e p1nză, sub brăfCu p:tve lfitto�tme ra fiecare
din cei doi ciini laterali care dădeau lărgimea cărilăşii (fig. 1 0), aparţinînd
variantei A, "'tipul unic 20• Piepţii şi spatele cărn�ii aveau căptuf pînă la
brîu, care avea rolul de a-i mări rezistenţa.
Dintr-o perioadă mai recentă datează c�aşa- cu guler răsfrint şi cu
ma�� la mi� avind poale separate, corespuriirfiâ" trp'llTwctî f-usta
nelă noro
-ălliiăreană şi întîlnită şi in zona Podişulu.i Central Moldove
nesc (fig. 9 b).
Peste cămaşă se purta iE!:._etc;.i! din suman_ l!l2I.QU, fără mineci şi fără
ornamente. Dintr-<> perioadă mai nouă datează � tmpletit din lină albă,
in mai multe modele.
/ţarii. Imbrăcămintea bărbătească de la brîu in jos, folosită pentru tot
timpul anului, o constituia iţarii foarte lungi, care se increţeau pe picior
pînă aproape de genunchi, cunoscuţi şi sub numele de iţari cu o su�ă de

7#J

____

r

ftli

Aparţinînd tipului 1, subvarianta A 22 1, aveau lărgimea turului dată de
doi ciini triunghiulari, suprap�i pe o porţiune din laturile mici (fig. 1 1).
Prinderea simetrică a ciinilor făcea posibilă o asemănare a părţii dinainte
cu cea din spate, fapt pentru care aceşti iţari se mai numea şi fără faţă.
-

creJi...
-·

-- - -··-�

·-

·---·

_

Piesa de port specifică pentru lucrătorii la pădure şi crescMorii de oi, se
lmbrăca cu multă uşurinţă chiar şi noaptea, in condiţii specifice ale prac19
20
21

Informatoare Radu Elena, 65 ani, GlăvAneşti-Bacău.
Hedvig-Maria Formagiu. op. cit., p. 49.
Ibidem, p. �9.

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

a

Fie. 8.

-

a. Bătrîn
în costum de vară
; b. tînăr în costum de vară.
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ticării acestor ocupaţii. lţarii nde buni" se confecţionau din urzeală de
bum-bac şi "bătaie" din lină ţigaie, fără a se da la chiuă. Aceştia se purtau
pe timp de vară, fiind mai subţiri, deci mai comozi şi mai practici (fig.
12 a. c.).

1

�
�

a r
b
1,�----------------------���8=
&--�---=
··�-L-----1--�

2

f

tn:rt!le
_jUJiil
�:lL'�l

__

cta p • •

a

f

Fig. 10. - Craiul la căm� bărbătească.

Cingători bărbăteşti. Mocanii se încingeau cu brie late şi lungi, invris
tate cu dungi roşii, galbene �i negre, pe toată lunguneâ;··aentn'nite'�arn. acest
motiv ncu toiegele" (fig. 12 b). Peste brîie se incingeau cu bete cu alesă
turi şi mărgele as:emănătoare cu cele femeieşti.
Costumul bărbătesc de iarnă

Acoperitoarea de cap pentru timpul rece o constituia căciula, lucraU

de către cojocarii satului. Pe la 1 850 se purta căciula rotu
ndă·, denumită
;ţurcănească", ffirurconfecţionată din piei de oaie ţurcană.
Iarna, mocanii îmbrăcau acele�i piese de bază ca şi vara. lţarii se
deos ebeau de cei de vară, fiind mai groşi, din lină, daţi la chiuă Peste ja
letcă se purta o haină scurtă de suman, denumită cher:eeneag, ornamentată
cu benzi inguste·şcaooupaje''florăie dlii catitea, şi cu "�coaaa· şoricelului".
.
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Fig. 12.

-

a. Itari ; b. briu "in toiege" ; c. formaţia de dansuri a Clminulul
cultural
GlăvănE�Şti, tn/ http://cmiabc.ro
port tradiţional.
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Flăcăii ieşeau la horă cu

sumane găităn.lle.-�.Ldubo.ttL din piele

ceea ce

maroa pe de o parte integrarea in comunitate dar şi o oarecare Cliferenţi

ere socială.
Pentru primăvară se confecţiona la atelierele rurale haina de suman
denumită chiurchi, iar după anul 1900, tunica, de influenţă orăşenească.
. Portul la stînă. Costumul mocănesc este strins legat de ocupaţia de
bază a glăvăneştenilor, aceea de crescători de oi. In acest sens costumul
capătă o semnificaţie aparte, fiind un semn profesional.
Peste cămaşă şi iţari ciobanii îmbrăcau chq>tarul din :ele, neinflorat,
care se încheia intr-o parte. Peste acesta puneau co ocul Îmg pinl 1n pă
mînt, iar pe deasupra sumanul larg, cu ciini �i guler mare, rasfrint . .Aiceastă
combinaţie de cojoc şi suman, specifică pentru portul la stînă, cunoscută
sub numele de "cojoace" este specifică ciobanilor din Glăvăne�ti. Sumanul
îmbrăcat pes te cojoc avea n:�l:ul de ..a7"Lp,rQ..ţ!i!isJIDPQ.tr.iya p1oii si ni�_ril ;
din
CQj9QUl_şe" ffi.<!.i pcrt2 i_i _ <:t\ lina pe dinafară (fig.
,
rn- portul mocanilor la stînă era nelipsltăgluga
CTObănească, âe tip
I 22, cu ornamente cusute cu lînă c3.fenie sau neagră, ce reprezintă vechile
semne apotropaice ale crucii, S-ului, coarnele berbr·cului, cîreei şi pomul
vieţii (fig. 14). Avind ca decor la poale o vrîstă lată din lină de altă cu
loare şi ţurţuri, gluga îndeplinea pe lîngă funcţia de bază de protecţie im
potriva ploii şi aceea de traistă pentru merinde. Ciobanii se incingeau
peste brîu cu chimire din piele pe care le cumpărau din comerţ.

j

ace�. !!1'9!_iy

ft

li>·

lncălţămintea. Bărbaţii purtau pe tr:Jt timpul anului opinci din piele
de porc, cu "gurgui" şi increţite la călcîi şi "oghele" din suman alb.
Pe la anul 1900 se purtau şi iminei, făcuţi "de porunceală" la atelie
rele specializate din Podu Turcului şi cizme cumpărate din comerţ .
..

..

..

In creaţia orală s-au păstrat versuri care oglindesc activitatea din in
dustria casnică. lnformatoarea Pătulea Gh. Maria ne relatează un di·alog
dintre logodnici "- Poţi leliţă-n patru iţă ? 1 - Nici în două măi bădiţă. 1
- Ehei ! n-am să port cămaşă nouă". La clacă se spuneau strigături care
îndemnau la lucru fetele rămase in urmă cu tarsul şi ţesutul : "Fetelor,
harnioelor ! 1 Sus, pe casă, firul lung, 1 Chttă-n furcă şi eu două, 1 Cumă
tra a făcut ouăle roşii". Din creaţia ·orală r�ltă preocuparea deosebită
pentru confecţionarea veşmintelor ocazionale : "Paştele fudulu 1 Cu haine
nouă 1 Şi cu coj i de ouă. 1 Crădunul ou barba de fîn 1 şi cu burdăhanul
plin". Aceiaşi informatoare ne-a spus o povestioară hazlie, care mal cir
culă şi astăzi in sat, despre bârbabul care nu avea căma�a tern!inată de
Paşti şi mergea la biserică cu pînza şi iţele In git şi despre femeia care
era pedepsirt:ă să umble ea cu iţele puse in gtt, tn locul bărbatului, fiind
vinovată de lenevie.

Preocuparea femeilor pentru a termina tn preajma sărbătorilor pie
sele de port de săr.bătoare coincidea de cele mai multe ori cu trecerea de la
\lil anotimp la altul. Deseori costumul nou, de sărb!itoare, se imbrAca la
22

Ibidem, p. 127.
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anumite ocazii, la nunţi sau la horă constituind prilej de admiraţie din
partea comuni,tăţii. Astfel se explică grija permanentă pentru a descoperi
noi efecte cromatice, noi combinaţii de motive ornamentale, care să le in

treacă pe cele de pînă atunci. In acest scop erau asimilate curentele "la
modă" care circulau in lumea satelor şi in cadrul schimbuLui de valori
estetice dintre sat şi or�. Hora satului era locul şi prilejul de etalare a
talentului gospodinelor şi fetelor de măritat. Putem afirma că aici avea
Joc integrarea obiectului de artă populară, aprobarea sau dezaprobarea lui.
Membrii colectivităţii deveneau, astfel, primii critici ai costumelor popu
l are, aces·tea căpătînd o semnificaţie socială. Este, de fapt, acel�i fenomen
{;are se petrec� şi in caz,ul nunţii, cind mireasa defilează cu zestrea prin
sat, de la casa ei la casa mirelui, participanţii la alai loou cunoştinţă cu
inventarul textil ce compunea zestrea. In ambele ca�uri se reliefează hăr
nkia, talentul şi măiestria mocancelor, creatoare de frumos, păstrătoare
dar şi continuatoare a unor vechi şi preţioase tradiţii in arta noastră
populară.

Şi astăzi, la Glăvăn�ti, se observă hărnicia şi preocuparea mocancelor
pentru meşteşugurile casnice. Ele torc sau impletesc in timp ce merg la
tirg, la lucrările agricole sau pe uliţele satului .

Enclava de artă populară de pe valea Zeletinului şi-a menţinut spe
dficuJ ei etnic pînă in zilele noastre dovadă că la stabilirea acestei popu
laţii aici, creaţia populară ajunsese la un anumit stadiu a evoluţiei sale.
Găsind aici condiţii propice pentru a�i continua evoluţia, industria cas
nică a ajuns la o dezvoltare maximă către sfîrşitul secolului trecut şi in
ceputul secolului nostru. Atît textilele de interior cît şi portul popular nu
au rămas in afara sferei de influenţă a artei populare răzăşeşti, d e la care
a imprumutat elemente legate de tehnica vopsitului vegetal precum şi de
tehnica ţesutului. Cu toate acestea se poate constata că arta populară a
mocanilor păstrează un pronunţat specific etnic.
Dacă la costumul femeiesc mai putem găsi elemente asemănătoare cu
cele din Glăvăn�ti şi in zona Siretului Mijlociu de la sud de Bacău, ca

urmare a interferenţei zonei etnografice moldoveneşti cu cea muntenească,
la costumul băJ'Ibătesc iţarii cu o sută de creţi nu mai pot fi intilniţi, în
prezent, in nici o zonă etnografică a judeţului Bacău.

nesc, specific :ronei de deal şi clmpie, la care s-au adăugat elemente de port

Concludem deci că portul femeiesc işi are originea in portul munte

moldovenesc, iar cel bărbătesc este specific crescătorilor de oi din zona
Carpaţilor de curbură, deci in esenţă moldovenesc.
"-Dacă astăzi mocanii nu mai pot fi distinşi in afara satul-ui lor prin in
termediul portului tradiţional, la care a.u renunţat, un element a rămas
specific pentru îmbrăcăminte, şi anume, folosirea cu precădere dacă nu
ooiar in exclusivitate a Unei "sirbe", de culoare marou, la confecţionarea
de sumane, flanele şi ilice, precwn şi a pielicelelor pentru căciuli. Iar ca
i nsemn profesional, generaţia aceasta de bătrîni, poate ultima, poartă pe

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

DORINEL ICHIM

336

�

după git
� a ciobănească, arhaica piesă moldo-vlahă ajunsă plnă astAzi,.
din vremuri anceslrăte. In folosirea costumului popular !S-au produs mutaţii legate de noile
funcţii ce i s-a atribuit, in ultimii ani, pe linia dezvoltării mişcării artis
tice de amatori. Costumele impreună cu dansurile populare specifice au
părăsit traditionala horă din mijlocul satului pentru a urca pe scena Că
minului cultural, ca mesagere ale unor manifestări pline de semnificaţie
din istoria culturii populare (fig. 12 c).

G l o & a 1'
bariz
fnvelitoare de cap, cumpărată din comerţ
bătaie - băteală folosită la ţesut
bente
benzi de catifea folosite la ornamentare
căp,uf - căptuşeală la cămăşile bărbăteşti
chiuă, - piuă, instalaţie a tehnicii populare pentru indesit ţesătura
chită
termen folosit pentru 12 fuioare de in sau cinepă
cZoş - evazat
cojani
agricultori din satele de răzeşi, denumiţi asUel de către mocani
cojoace
suman îmbrăcat peste cojoc de către ciobanii din Glăvăneşti - Bacău
coLţurei - mici triunghiuri de pînză obţinute prin indoirea succesivă pe diagonalea unor pătrate, folosiţi la ornamentarea cămăşilor bărbăteşti.
cheiţă - cusătură care incheia părţile componente ale cămăşii, avind şi funcţie decorativă
cu şoricelu - ornament cu şnur impletit
ornamente la brîie formate din vrîste policrome de-a lungul ţeslituril"
cu toiegele
cu iconiţa - ornamente de formă pătrată întîlnite la bete
cu puişori
ornamente obţinute in tehnica alesului printre fire la bete
dîTligi
încălţăminte femeiască cu talpă de opincă, iar căputa din suman alb
fleoantă - fundă la batista de cap, obţinută prin legarea cu nod şi laţ a capetelor
fleontită - legată cu fleoantă
faldăTi innodaţi
creţi sau pliuri la cămăşi
fistă în feluri - fustă (androc) in mai multe culori
găletaT - vas din doage de lemn, cu orificiu la bază. folosit pentru Inlilbitul pinzell
de tort
găitănit - ornamentat cu găitane
horboţică
dantelă lucrată de mină sau cumplirată din comerţ
iminei - bocanci
in vrîste
ţesătură in dungi care alternează diferit, ornamental sau cromatic
in agudă - ornament la ţesătura in cinci iţe, asemănător cu fructul agudului
;aletcă
vestă de suman, fără mineci, încheiată in faţă
lat - lăţimea pinzei care varia in funcţie de lăţimea spetei şi destinaţia ţesliturii
leşie
soluţie obţinută prin fierberea apei cu cenuşă, a_yind proprietatea de curăţire
şi albire
mocan - cresclitor de oi
oghele
obele
porunceal4 - comandA
pavă
pătrat de pinzA adAugat la cllnul de sub braţ pentru a da lArgime
sadea
simplu, fărA model
saciz
bumbac tors mai gros
atani
piepţi şi spate la ciimlişi
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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LES COSTUMES DES BERGERS DU VlLLAGE G LA V AN EŞTI-BACAU
Resume

Le village Glăvăn�tl, situ� sur la valle de Zeletin, dans la zone des Collines de
Tutova et habite par des bergers, venus de Muntenia, �Srde le speclfique ethnique
manifeste sur le plan lingui&tique et aussi dan& la creatlon artistique populaire.
L'abondance de la matiere premiere comme : la taine, le chanvre, la soie grege
-et le coton a facilite le develQPpement du metier du tlssage. L'industrie domestique
de ce village a praduit jusqu'au milieu du XX-e siecle, toutes les categories de textiles
de maison parml lesquelles on peut mentioner les splendides tapis moldaves decores
-combine et le costume populaire de travail et de f�te.
Une premiere particularite du costume populaire de Glâvăneşti est produite par
la division du travail dans le cadre de la familie entre les homme5 qui s'occupaient
<le l'elevage et qui avaient un costume specifique aux bergers, et les femmes culti
vatrice avec un costume specifique pour la zone des collines et de la plaine.
Le costume feminin se distingue pour l'âge et pour les saisons la chemise an
-cienne, nommee et c4meşoi qui a un ornement de tissu, pendant que la chemise avec
des fleurs, brodee artistiquement, etait habillee par les jeunes filles ; jîstii in feluri de
laine polychrome, avec des ornements de tissu, etait habillee par les jeunes filles et
aussi par les jeJlnes femmes. Ces pieces en ensemble avec betele pour celndre et
batista pour la tete constitualent le costume feminin d'ete. Pendant l'hiver le costume
ctait forme de palea, coupee pour la taille et fîsta de la meme tissu. On hibillait
:aussi et caţaveioa, piece d'infiuence urbaine. Comm.e chaussure on employait ,,les
brides" de bure, des sandales paysannes, confectionnees au cadre du menage, des
'bottines et des cottes archetees du commerce.
Le costwne masculin est forme de la chemise avec colţurei dont la manque de
l'ornement ne diminue point la valeur esthetique ; les pantalons paysans avec cent
plis tres longs, on les fronc;aient jusqu' aux genoux protegeant les jambs contre le
froid et le neige ; le gilet de bure qui n'etait pas ornamente, cherpeneagul, cou� pour
la tallle et ornamente avec cordonnet et velours. Pendant qu'ils se travaient a la
bergerie ils portaient le capuchon de berger avec ancien& rnotifs ornamentaux ; la
touloupe et le manteau paysan qu-on hablllait pardessu!l, longs, pour recouvrir les
jambes ; le ehapeau et le bonnet de fourrure ţurc4neasci1. Pour ceindre on utilisaint
bete, les centures, larges ceintures en cuir. La chaussure masculine etait formee des
sandale paysannes et obiele confectionnes par aux-memes, et im.inei, des bottines et
des bottes achetees.
Le costume masculin tant que la costume feminin se caracterisent par sobriete
:ayant peu d'ornements. L'ornementation dans la technique du tissage lui confere un
note d'elegance et de specifique local.
Le port populaire met en relief la dillgence, la capacite, le talent et l'art des
paysannes de Glii.văneşti, creatrice des beautes qui ont garde et ont continue les
vieilles et les valeureuses tradition dans l'art populaire roumaine.

L:eGENDE DES FIGURES

1. - Bergeries de Glăvăn�ti-Baciu.
2. - Jeune fille habilee en c:>Stume d'et�. Glăvănaoşti-Bacâu .
3. - La coupe "cA..m�oi• feminine avec empiecement. Glăvâneşti-Bacău.
4. - a. "Cămeşoi" ; b. Chemise avec des neurs. Glăvăn�ti-Bacău.
5. - La coupe de "ftstâ tn feluri•. GlăvănetŞti-Bacău.
6. - a. "Fistâ tn feluri" ; b. .,Pestelcă" tissue a la maison ; c. Jeune filli! avec
"pestelcă" de toile achetee ; d. "Bete". Glăvăneşti -Bacău .
Fig. 7. - a. Femme en costume d'hlver ; b. ,,Polcă" et jupe d'hiver. Glăvă,1eşti-Bacău.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
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8. -

P'ig. 9. -

a. Vleillard

en costume d'ete ; b . Jeune homme en costume d'ete. Glăvi-

neşti-Bad.u.
a. Chemise avec ,.colţurel" ; b. Jeune homme

en

chemise avec col rabattw

et .,fustanelă•. Glăvăneşti-Bacău.

P'lg. 10. - La coupe de la chemise masculine. Glăvăneşti-Bacău.
Fig. 1 1 .

-

La coupe des pantalons paysans avec cent plis. Glăvăneştl-Bacău.
Pantalons paysans ; b. Ceinture ,;In toiege ; Glăvăneşti-Bacău ; c. La
fonnation des danses du foyer cultw"el de Glăvăneşti-Bacău, en costwn.ea:

Fig. 12. - a.

"

traditionnelles.

Fig. 13. - Bergers en touloupes. Glăvăneşti-BacAu.
Fig. 14. - Capuchon de berger. Glăvăneşti-Bacău.
Ff:g. 15. - Jeunes hommes et vieillards en costume t.raditionnel . GlăvAneşU-Bae4u_
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MUZEOGRAFIE

O CONTRIBUŢIE ORIGINALA A ·MUZEULUI DE ARTA
DIN :BACAU LA PRACTICILE ANIMAŢIEI CULTURALE
de DOINA BUJOR

Structura ti"adiţională de muzeu crisrtali�ată în secolul XIX, refledînd
mentalitatea şi interesele unei burghezii în ascel15iune, suportă în secolul
nostru C0115ecinţele unei flagrante contradicţii cu direcţiile contemporane
ale culturii. La noi în ţară muzeul capMă dimensiunile unuia dintre cei
mai importanţi factori ai făuririi conştiinţJei socialiSJte şi de lăr.gire şi apro
fundare a procesului de democratizare a culturii. Noile sarcini, in special
cele educative, au dus la modificări radicale ale structurii muzeului, impu
nindu-i un larg şi continuu program de adaptare şi experimentare în scopul
realizării unei profunde şi reale participări la viaţa societăţii con-temporane.

Muzeul de artă din Bacău a făcut eforturi, şi în mare parte a reuşit, să
imprime activităţilor cu publicul un caracter sistematic, cu ritmuri constan
te, descoperind şi aplicînd formule noi de animaţie culturnlă. O investigaţie
efectuată in anul 1 974 la galeriile .de artă confirma o părere dinainte for
mată, că cea mai numeroasă categorie socio-profesională a oraşului, popu
laţia ce lucrează în industrie, era şi cel mai slab reprezentată in cadrul pu
blicului nostru.
Bineînţeles, această stare de lucruri nu putea să ne mulţumească. Pen

tru aotivarea maselor de muncitori şi mai ales a tineretului ne-am orientat
spre colaborarea ou organizaţiile U.T.C. şi sindicat, au ajutorul cărora am

realiZ'at cîteva vizite la muzeu sau la galeriile de artă. Am observlat insă că
impactul cu operele de artă se realiza doar parţial, or, noi nu doream de
bunăseamă un număr oarecare de vizitatori, ci un public real, al nostru, cu
care să putem comunica pe undele de frecvenţă ale sel15ibilităţii şi in'ţlele
gerii. Ne-a fost limpede că începutul trebui·a fălout altfel.

Tot în anul 1974, muzeul începuse să se ocupe in mod sistematic de
creaţia il15iticilor din oraş şi judeţ. Organizarea unei colecţii d e artă naivă
şi includerea ei in patrimoniul muzeului au atras după sine o colaborare
mai strînsă cu artiş·tii amatori, organi2area unei expoziţii seleotive in luna
august. Nu era prima expoziţie de amatori deschisă la galeria de artă, dar
cu ocazia celei mai sus pomeni·te ne-am dat seama că rezervele faţă

de

muzeu ale categoriei de public in discuţie nu erau geneMte neapărat de
lipsa de sensibilitate sau cultură plastică, din moment ce ele cedau cu uşu
rinţă la un consemn nesemnificativ, ex·terior, acela al Wtei oarecare fami
liarităţi cu expozanţii, majoritatea proveniţi din mediul muncitoresc. In
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acelaşi timp am aflat cu mirare că la locurile lor de muncă nu se 1lace nea
părat o identitate intre numele, bine cunoscute din presă ale insiticilor
noştri şi purtătorii Lor, mu nci tori oarecare printre alte dteva mii din in
treprinderile oraşului. Ne-am gindit că prezentarea lor prin expoziţii per
sonale organi zate in incinta unităţilor industriale in care lucra u, ar fi cel
mai potrivit prim pas al unei apropieri fireşti intre muzeu şi publi-cul P·>
tenţial din locul respectiv.

Pentru a spuLbera ori-ce idei fals e ce se pot naşte asupra acestei expe
rienţe reuşite a muzeului nostru - care a d evenit mai tîrziu o co nstantă in
ac tivitatea cu publicul - vom face citeva precizări . In incercarea temerară
de atunci de a decl� un dificil şi îndelungat proces de familiarizare a
unui public neavizat cu arta plastică, ne-am oprit, după căutări şi tatonări.
la fonnula mai sus enunţată ca fiind potrivită pentr:u un debut, nu numai
da·torită acelui element preexistent de apropiere î ntre publiJC şi creatori 
doar din sfera socială, cumva exterioară conţinutului propriu-zis al intenţiei
noastre - .şi ca.n! putea să ne servească doar la popularizarea mai eficientA
a acţiunilor, la mobilizarea spontană, la crearea unei a tmosfere de încredere
şi simpatie, potrivită demersurilor noastre de educare estetică a acelui pu
blic. Prin unn are, am fost departe de a face concesii în faţ a unui gust ne
format încă. Noi nu am adus arta na iv ă în cadrul respe'Ctiv ca pe un produs
artistic minor, d impotrivă , am mizat pe au to ritatea, e drept, mai nou for
mată, a acestui fenomen plastic, pe înaltul său conţinut artistic şi moral
In altă ordine de idei. poate am contriblllit şi noi cu un infim aport la am
plul proce5 de punere in dre pturi , ce se pe trece azi în lumea întreagă , a
acestei creaţii ou un trecut mult mai indelungat, mai complex şi mai dra
matic decit ne....am inchipui la prima vedere. Vom incerca în o:mtinuare să
sugerăm cîtew dintre oele mai pregnante elemente din istorita fenomenu
lui artei n aive.
Inceputul poate nu-l v-om afla niciodată. Putem d oar bănui că tim pul
a măcinat minunate picturi pe lemn, a făcut să dispară fragile pict uri pe
sticlă, a destrămat pînze preţioase, pentru că naivii au foot întotdeauna
mode�Şti, au creat izolat, s-au retras fără zgomot în universul artei lor, de7.
interesaţi de popularitate sau bani.

Una dintre cele mai vechi semnalări ale acestui fenomen se datorează
marelui Courbet. In anul 1 864 el ruga printr-o scrisoare pe vî n zătoru l său
de tablouri din Paris să valorifice două n aturi moarte cu fructe, cumpărate
in local ita tea Mouthier din sudul Franţei de la un pictor pe sticlă. Acest
"bie t Ponchon", scria Cour:bet, trăieşte "din milă, mincind piine cu usturoi
sau nuci, ce găseşte şi el cind i se plă�te ceva". Nici dorinţa de a nu lăsa
să moară

de foame

"un

confrate", cum surprinzător il

300 de franci, ci numai

nwn�te,

nici aceea

de a umili pe ignoranţii bogăta�Şi ai locului, nu l-6u determinat să-i plă

tească

Poate că nu lnt.implă·to r

valoarea reală pe oare

el o găseşte celor două:

Courbet a fost unul dintre primii oare a acor
Ponohon oarecare. La sfinşitul seco
lulu i XIX şi Inceputul Seoc:Jlului XX, reacţia tmpotr1va academismului a
stMCitat interesul scriitorilor şi pictorilor de orientare avan.gardistă In sentablouri.

dat atenţie .şi

a recun<iscut meti·te unui
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sul unor fenomene artistice mai puţin cl.liil oscute sau luate in consideraţie
in acea perioadă, cum ar fi al"ta orientală sau artele primitive.
Scriitorul Jarry a fost acela care 1-.a descoperit pe Rousseau şi l-a adus
la Salonul independenţilor, unde a debutat in 1886, la virsta de 42 de ani.
Mai tirziu, Apollinaire, Picasso, Kandinsky, aveau să descopere şi alţi naivi,
pe care aveau să-i sprijine, in măsura pos1bilităţilor, moral şi material.
Primul colecţionar a apărut şi el in persoana lui Georges Courtelin.
In 1 928, Wilhelm Uhde se aventurează in a deschide prima expoziţie de
artă naivă la Paris. El selecţionează din colecţia sus amintită lucrări de
Rousseau (mort in 1 9 1 0), Seraphine, Beauchant, Bombois, Vivin, pe care,
atit de inspirat ii denum�te "peintre du coeur sacre". Fireşte că publicul,
şi aşa iritat de atitea noutăţi care-i contrariu gustul, n-a primit favorabil
pe naivi. Abia peste 10 ani se va mai organiza o expoziţie intitulată "Les
artiste5 populaires de la realite". In acelaşi an, muzeul de artă din New
York expunea 170 de tablouri semnate de 23 de artişti sub genericul "Mas
ters of folk Paiting". ln sfîrşit, in 1 958, in cadrul expoziţiei universale de
la Bruxelles, se organizează prima mare expoziţie internaţională de artă
naivă.
Destinul lui Rousseau întruchipează la perfecţie sacrificiul pentru artă.
El rămîne primul erou al artei naive ieşit din anonimat, personalitatea sa
artistică şi morală devenind cu timpul emblema şi stindardul bran5ei. ln
Muzeul de artă contemporană din Paris, după 1 948, o sală a fost consa
crată naivilor. ln Luvru sînt expuse lucrări ale Vameşului. Dar el a mai
lăsat ca moştenire, in afara lucrărilor de pictură, un arhetip de sensibili
tate umană, de viziune şi gîndire artistică. Ori de cite ori privind creaţii
ale naivilor vom fi contrariaţi de stingădi sau
inadvertenţe,
ne vom
rezolva toate nedumeririle
amintindu-ne
cum explica Rousseau unui
cumpărător conţinutul tabloului "Visul"
" . . . Femeia adormise pe divan şi
a visat că a fost transportată in aoeastă pădure de timbrul instrumentului
la care cîntă vrăjitorul. Aceasta este cauza prezenţei unui divan in
tablou . . . ".
Astăzi interesul pentru arta naivă este foarte mare. Numeroşi critici
de artă, sociologi, psihologi, animatori culturali fac studii, scriu cărţi, or
ganizează expoziţii, concursuri şi congrese internaţionale. Arta naivă a
devenit o modă, o marfă, sau o latură a procesului de realizare a democra
ţiei culturale, in funcţie de diversele zone ale globului in care ea se ma
nifestă.
Un sociolog francez presupunea că arta naivă a apărut in Franţa din
caJUza dezor:ganizării învăţămîntului artistic in urma Revol•uţiei. Dar care
sint circumstanţele in care a luat naştere acest fenomen in Iugoslavia sau

în India bunăoară ?

Matilde Visser din Olanda demonstrează ipoteza că arta naivă este un
reflex de apărare faţă de procesul de tehnicizare al societăţii, care a influ
enţat expresia artistică contemporană, privind-o de sensibilitate şi emoţie.
Naivii ar forma un fel de "cor de ingeri" ce intonează un imn cotidianului
neglijat astăzi de superesteţi. Ea acordă şanse mai mari acestei arte in ţă
rile cu o tehnică mai dezvoltată. Alţi comentatori ai artei naive, printre
care Roger Avermaete din Belgia, observă că, dimpotrivă, in ţările care
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�i-au conservat mai bine folclorul, arta naivă are o vigoare deosebită şi el
o salută.·ca pe "un antidot fericit impotriva exceselor avangardei".
Cind se pune problema valorii, a loculllli artei naive in mozaicul crea
ţiei contemporane, părerile sint şi mai divergente. Unii dintre exegeţii
acestui fenomen, mari şi interesaţi admiratori dealtminteri, văd in primul
rind valoarea morală şi terapeutică a acestei arte pline de "sinceritate şi
prcspeţime". După Otto Bihalji Marin ea ne-ar ajuta doar să suportăm "ră
ceala civilizaţiei", dar cu preţul alăturiirii la infantilism in sensul inde
pendenţei faţă de evenimentele sociale şi cu acela, şi mai grav, de a exista
"ca fenomen de curiozitate perfierică in istori·a artelor", nereuşind să se
integreze, "speciilor stilului secolului XX". Vasile Savonea observa că
" .. .artistul naiv, obsedat de lumea pe care el vrea s-o reprezinte, adoră per
fecţiunea, dar ignoră stilul. Dacă ar avea conştiinţa stilului... s-ar conta
mina ... de drama căutării artistice moderne, de nostalgia unei creaţii in
afara candorii absolute".
Tnsă cei mai mulţi oameni de artă care s-au apropiat de naivi nu ezită
să aplice acestui domeniu de creaţie criteriile şi exigenţele artelor tra :ii
ţionale. Carlos Arean din Spania sp-.mea in cadrul unei anchete organizate
la Trienala de la Bratislava că "valorile de creaţie sint totdeauna aceleac:i :
echilibrul compoziţional, armonia culorilor, perfecţiunea execuţiei", iar
Pierre Dhainant din Franţa observa in cadrul aceleiaii anchete că "la m3rii creatori naivi se observă o perfectă unitate intre viziune şi mijloacele
tehnice".
In concluzia acestui sumar tur de orizont in universul teoretizărilor
şi criticii se paote observa că, fără a fi o şcoală sau curent in sensul tra
diţional, contestată sau aplaudată, arta naivă îşi trăi�te propria-i viaţă,
se dezvoltă pe temeiul unei unităţi de gindire şi sensibilitate neformulate
in vre-un manifest comun, unitate ce dezvăluie mai ales un anumit nivel
de dezvoltare a gindirii artistice, o anumită viziune asupra vieţii. Stingă
ciile, inadvertenţele nu ţin de invoLuţie mintală, de alienare sau infanti
lism, ci de o permanentă interferenţă între real şi ireal, intre fantezie şi
inspiraţie concretă, de o libertate foarte mare de interpretare a realului,
in mod sincer, fără prejudecăţi. Mijloacele tehnice deprinse prin experien
ţă proprie converg in sensul acestei viziuni complexe, iar cele "imprumu
tate" se metamorfozează, capătă personalitate în aceiaşi direcţie. Talentul
suplineşte ceea ce artiştii nu au avut de unde învăţa.
In anii socialismului, interesul pentru arta populară şi creaţia artiş
tilor amatori in general a devenit o preocup3re de seamă, instituţionalizată,
susţinută de politica şi ideologia statului. Acumularea extraordinară de
evenimente şi acte artistice a impus totodată şi teoretizarea, scientizarea
acestui proces cultural specific ţărilor socialiste. Printre altele, au fost se
sizate diferenţierii sensibile intre creatorii amatori. Preluind cu contribuţii
individuale minime arhetipuri folclorice, creatorii populari se deosebesc
de amatorii care au ca ideal de perfecţionare modele din arta C'Ultă. Naivii
insă vin cu propria lor viziune, prin extensie filozofică, despre viaţă, cu
un sistem de gindire plastică original, format poate anevoios, printr-o ex-
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perienţă personală proprie, dar oare totdeauna, la oei cu adevărat talen
taţi, se acordă perfect cu acea viziune ideatică. Ion Frunzetti spunea ("Ar
ta"), 1/1964) că pictura naivă nu are nici o legătură cu suprarealismul, ea
a fost şi rămîne o expresie realistă a vieţii. Deci, prin extensie, putem să
atribuim acestei creaţii calitatea de angajată, putem să o considerăm o la
tură importantă a procesului de democratizare a culturii ce se realizează
impetuos la noi in ţară.
Categoria de public căreia noi ne adresăm de astă dată prin interme
diul artei naive a fost in primul rind avertizată asupra acestor realităţi,
pentru a nu trăi tocmai cei in caruză confuzia că nu s-ar afla in f·aţa unei
arte "adevărate", ci în faţa unor exerciţii facile, superficiale, neartistice.
Practica animaţiei cultUI18le ne-a mai arătat cu prisosinţă că nici o
metodă şi nici un material demonsirativ nu au calităţile persuasive şi di
dactice ale oontactului pe viu cu creaţia artistică.
Or, :re5pectind rigorile profesiei noastre, creaţia naivilor localnici a
constituit o ocazie binevenită şi singurn posibilitate de a oferi publicului
din mediul industrial şi la locul de muncă expoziţii nu de reproduceri, ci
de lucrări originale.
La Combinatul de prelucrare a lemnului, (locul primei noastre încer
cări), am fost întîmpinaţi de înţelegerea şi concursul direcţiei, a organiza
ţiei de bază a P.C.R., a organimţiei de sindicat. Un hol de la intrarea fa
bricii a fost transformat in sală de expoziţie. Popularizarea acţiunii s-a
făcut de la sine pentru că majoritatea muncitorilor ne-au văzut lucrînd.
In ziua următoare clubul devenise nelncăpător şi simpozionul pe tema
"30 de ani de creaţie a artiştilor amatori" a avut de această dată un public
atent şi interesat. Prezentarea artistului expozant, lăcătuşul Ion Mărie,
completată de un film al Studioului "Al. Sahia" (in oare el ilustra, alături
de alţi naivi din ţară, un cîntec "nai'V"), a degajat in mod egal incintare şi
emoţie, ne-a făcut să nu mai simţim răceala şi indiferenta aceea care ne
dădea un sentiment neplăcut, am simţit inima publicului alături de noi.
Din expoziţia aceea de la fabrică, intrunind poate cel mai mare număr de
vizitatori realizat pină atunci de noi, cîteva mii de muncitori, tehnicieni,
ingineri, adică toţi angajaţii i:tbricii, mulţi au fă·cut in mod spontan ur
mătorul pas către muzeul şi galeria .de artă.
La foarte puţin timp, o acţiune similară a avut loc in mediul rural, in
comuna Măl'lgineni, in urma invitaţiei organizaţiei de partid şi a primarului ,
unde am avut ca public pe aproape tuţi locuitorii comunei, ceea ce nu s-a
intimplat niciodată in cazul expoziţiilor de reproduceri pe care le-am in
tinerat ani de zile in zeci şi sute de sate.
Muzeul nostru a continuat seria unor astfel de acţiuni ţinindu-se cont,
ca şi in caz,mile descrise, de ceea ce este specific .colectivităţii sau categoriei
de public căreia ne adresăm, pentl'IU a găsi căile sensibile, de cea mai mare
efkienţă prin care să le activtzăm interesul pentru muzeu, prin care să
declanşăm o atitudine conştientă, profundă şi acti.'Vă a publicului faţă de
�.
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UNE CONTRIBUTION ORIGINALE DE MUS!E D'ART DE; BACAU AUX
PRACTIQUES D'ANIMATION CU LTURELLE
Resumme

L'article souligne l'ampleur et la profondeur du processus de democratisation
de la cu,lture de notre pays, les efforts de l'institution museal, pour une participation
plus efficlente possible a ce processus.
Ici est decrite largement une experience de notre musee dans le but de l'activi
sation de la populatlon de l'espace industriei et rural vers le musee et les galeries
d'art. On re�;ulte clairement que, par l'organisation d'expositions dans les enceintes
industrielles et foyers culturels des villages, le musee gagne un public actif, profonde
ment et conscientement implique daru; la vie culturelle du pays et realise une effl
ciente education esthetique, ideologique, politique des masse�.
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Jean Marechal, Propagation du procede direct de fabrication
in

du fer et de l'acier par les Celtes et les Germains,
1 -6 , XXI, Renn.es, 1969, pag. 275-291

Ogam. Tradition celtique,

Intrucit pînă in prezent literatura arheologică de la noi nu a studiat
problema metalurgiei fierului, am con5id.erat utilă prezentarea articolului
profesorului Jean Marechal, un bun cunoscător al metalui1giei antice, care
analizează procedeele de extragere şi de prelucrare a minereurilor de fier,
precwn �i propagarea acestor procedee de cMre oelţi şi germani.

O limită a lucrării ar putea fi aceea că autorul a insistat prea mult
asupra cunoştinţelor metalurgice aLe celţilor şi germanilor, tratînd sumar
şi tangenţial metalurgia romană şi orientală şi neamintind nimic despre
metalurgia ţărilor din sud-estul Europei, lacună ce se explică dealtfel şi
datorită lipsei unor studii aprofundate asupra metalurgiei fierului din
această zonă.
Incă de la inceput, Jean Marechal examinează critic şi combate teoria
monopolului fierului deţinut de hitiţi, arătînd. că această teză se înteme
iază in special pe intvrpr.e tarea unor etimologii şi a unor texte antice şi
mai puţin pe dovezi arheologice sigure. Descoperirea a 4 sau 5 obiecte
de fier (probabil meteoric), la Kill-Tepe şi Bogaz-Koy, intr-adevăr, nu pare
a proba o metalurgie dezvoltată la hitiţi. Fierul meteoric era cunoscut cu
mult timp inainte şi in Egipt, însă obţinerea unor obiecte din fier meteo
ric nu presupune şi existenţa unor cunoştinţe metalurgice.

Cea mai veche manifestare a siderurgiei eucopene, după părerea auto
rului, ar data din epoca hallstattiană, epocă contemporană cu sosirea pri
milor greci, care cun�teau cu certitudine tehnica extragerii lui din mine

reuri. Autorul se întreabă dacă voohii greci au mo.ştenirt; acest procedeu de
la strămoşii lor veniţi din nord, sau 1-au descoperit ei înşişi. Problema ră
m�ne in continuare deschisă. Important este însă faptul că în urma marii
coloniză.ri greceşti, pornită în secolul al VIII-lea, prin contactul din ce in

oe mai strins cu populaţiile locale, lumea grecească a jucat un rol impor
tant in difuzarea metalurgiei fierului in bazinul Mediteranei şi pe ţărmul
vestic şi nord-vestic al Mării Negre, contribuind la perfecţionarea meta
lurgiei populaţiilor autohtone, aşa cum poate s-a intimplat şi la noi.

Revenind la aritcolul profesorului MarOOhal, facem precizarea că aces
ta a fost structurat in două capitole in primul capiJtol, autorul se ocupă
pe larg de condiţiile tehnice necesare fabricării fierului şi oţelului prin
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procedeul direct, iar în al doilea face cîteva consideraţii privind evoluţia
siderurgiei europene şi mai ales propagarea sa de către celţi şi germani.
I n obţinerea fierului din minereuri, principala operaţie o constituie
reducerea.
Denumind Tr. temperatura necesară reducerii şi formării zgurii, Tf.
tempE>mtura fuzionării metalului obţinut şi Tv. temperatura fierberii me
talului, autorul ne prezintă trei cazuri
a) Cînd Tr<Tf<Tv, este vorba de o caldnare reducătoare şi în acest
caz metalul nu fuzionează. Pentru a putea obţine totuşi un metal utiliza
bil, este necesar să se opereze cu un minereu cit mai pur. Această metodă
era singura realizabilă în epocile oînd nu se putea atinge, în cuptoarele
utilizate, temperatura fuzionării fierului, care depăşeşte 1500".
b) Cind Tf<Tr<Tv, avem o fuziune reducătoare. Metalul este produs
in stare lichidă şi separat de zgură, obţinîndu-se fonta, aliaj din fier şi car
bon conţinînd cel mult cîteva impurităţi. Prin acest procedeu se mai
obţin plumbul, cositorul, a•timoniul, bronzul.
c) Dacă Tr<Tv<Tf, este vorba de o volatilizare reducătoare. Meta
lul este produs in stare de vapori şi trebuie condensat la adăpost de aer,
cu minimum de oxidare. In felul acesta, romanii obţineau mercurul. Fierul
însă, care in stare pură nu se topeşte dedt la 1 535", a fost obţinlllt mai intii
prin primul procedeu, acela al calcinării reducătoare şi abia pe la sfîrşitul
evului mediu prin procedeul fuzinării reducătoare, sub formă de fontă,
care era reoxidată pentru a se putea obţine fierul sau oţelul prin afinare,
urmată de rafinare (procedeu indirect).
Procedeele tehnice complexe presupuse de metalurgia fierului, în com
paraţie cu cea a aramei şi bronzului, explică de ce a fost necesară o peri
oadă atlt de îndelungată (mai bine de două mii de ani) pentru a se trece
de la procedeul direct la cel indirect.
Un rol important, asupra căruia autorul insistă în mod seosebit, il
joacă natura minereului, care poate facilita operaţiunea de reducere şi de
obţinere a fierului. Acesta poate fi obţinut şi la o temperatură relativ scă
zută (700"), dacă minereul îndeplineşte următoarele condiţii
- să fie in stare de se5Chioxid Fe. 203 ;
- conţinutul de siliciu să nu depăşească 1 2% ;
- să fie poros pentru a uşura reducerea prin oxidul de carbon ; şi totodată destul de rezistent pentru a nu se dezintegra sub acţiunea tempe
raturii ;
- să fie pus in straturi alterninde cu combustibilul reductor în cup
toare cu cuvă, a căror formă interioară să fie aproape cilindrică ;
- calibrarea minereu1ui să permită repartizarea regulată a gazelor
calde şi reducătoare ;
- ganga minereului să fie eliminată cit mai perfect posibil.
In continuare, autorul analizează tipurile de minereuri care corespund
acestor condiţii, oprindu-se tn primul rind asupra minereurilor globulare
ale faciesurilor siderolitice sau "terra rossa", rezultate din alterarea super
ficială a calcarelor şi care au format argile roşii cu concreţiuni feruginoase.
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Aceste minereuri sînt foarte răspîndite în formaţiunile terţiare, eocene şi
oligocene, suprapunînd calcarele jurasice.

Lingouri produse prin tratarea acestor minereuri s-au găsit pe teri
toriul celtic continental ce se î ntind ea din Bretania pînă în Polonia.

Un alt tip de minereu care prezintă avantaje analoge cu minereurile
siderolitice este aşa numitul "fier de baltă", produs în lacurile din regi
unile temperate cu soiuri podzolice, la o adîncime de 1-5 m. "Fierul de
baltă" este des întîlnit în Scandinavia, Germania, Rusia septentrională,
Siberi a , America de Nord şi probabi l în ţara noastră pe teritoriul Moldo
vei. Poate fi extras "in situ nascend i " pri n drag area lacurilor, sau in formă
consolidată, prin exploa tarea turbăriilor fosile.
Jn sfîrşit, există şi o a treia categorie de minereuri propice obţinerii
lesniCioase a fierului şi anume minereurile oxidate, extrase în special în

S u edia şi care au constituit mult timp unica materie primă pentru fabri
carea oţelului de cimentaţie.
Spre deosebire de aceste minereuri, "oţelul natural " , consideră auto
rul, era apanajul g erman ilor, datorită resurs elor bogate de minereuri car
bonate de primă calitate din Harz, T uringia, Siegerlaild, Styria şi Carintia.
Ele se mai intilneau şi în Alpii italieni, D auph in e şi Pirinei .

D�i cunoscute de multă vreme, aceste minereuri n-au fost exploata te
decit după cucerirea romană. Pliniu faJCe chiar o apreci ere a calităţilor fie
rului serie şi pa.rtic spunînd că "acestea sînt singurele specii de fier tn
compoziţia cărora JLU intră decît oţel pur, căci toate celelalte conţin un
amestec de fier mai moale" (Plinius, Nat. Hist. XXXIV).

In continuare, autorul face o trecere in revistă a procedeelor folosite
în obţinerea oţelului şi anume zgurificarea, cimentarea şi nitrarea, atră
glnd totodată atenţia asupra deosebirilor dintre oţelul veritabil - obţinut

fi,e direct, pornindu-se de la minereurile specifice (oţelul natural) , fie prin

oxidarea lingourilor de fontă, şi fierul forjat, care, pentru a putea fi utili
zabil , trebuie întărit prin forjare sau printr-o încălzire specială in c ărbune
de lemn pulverizat, faciliJtînd astfel incorporerea superficială a carbonului.

Şi pentru că in prelucrarea minereurilor un rol important il joacă
c uptoarele de reducere, autorul s-a oprit mai pe larg asupra formei aces
tora, care a putut fi reoo nstituită în urma săpăturilor arheologice.

Cuptoarele celtice aveau fonna cilindrică sau uşor tronconică, formind
o cuvă de 80-120 cm . î n ălţime, cu tiMj natural obţinut printr-o deschidere
laterală a părţii inferioare, mai mult sau mai puţin îngropată in pămînt.
Această cuvă se prelungea in profunzime pentru a permite adunarea zgu
rii oe se scurgea în unn:a fuziunii. Acest tip de cuptor se întîlneşte pe o
vastă zonă cuprinzind Iutlanda, Polonia, Galiţia şi teritoriile actuale ale
Germaniei, Boemiei, Moraviei, unde s-au găsit blocuri de zgură aproape
cilindrice, cîntărind intre 130 şi 370 kg., singurele vestigii ale acestor cup
toare distruse de vreme.
Cuptoarele folosite in perioada romană au afectat fonnele aflate In
uz tn diversele regiuni ale Imperiului, cărora li

s-au
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mină. Aceasta a contribuit la creşterea tirajului,
1 , 3 0-1,80 m. lnălţime.

care

putea ajunge

}a

După aceste consideraţii tehnice făcute in prima parte a articolului,
autorul trece in a doua parte, la citeva consideraţii privind evoluţia side
rurgiei europene, pentru oare distinge trei mari cicluri
a) ciclul celtic
b) ciclul gennanic

c) ciclul medieval, fără a pomeni mm1c despre un ciclu italie sau
-oriental, deşi metalul'gia romană şi orientală au jucat un rol important şi
cm influenţat pozitiv metalurgia celorlalte ţări europene din acea perioadă.
După o sumară analiză a acestor cicluri, autorul aj.unge la concluzia
că obţinerea lingourilor de fier cu un conţinut de caTbon depăşind 3%, limi
tă de la care fierul poate fi călit, era cunoscută in Europa Centrală de la
inceputul Latene-ului şi în Scandinavia din secolul al III-lea.
Perfecţionarea tehnicii forjării şi nece;ităţile sporite de oţel au dus
la descoperirea unui nou procedeu., denumit de autorii englezi "pattern
welding" şi care constă in forj.area asamblată a unor benzi subţiri de fier
.cu un conţinut de carbon diferit. Acest procedeu, descoperit se pare in
Scandinavia, a fost perfecţionat in evul mediu ia special de saxonii care
ocupaseră Anglia. Cea mai veche sabie (sec. III) lucrată in această tehnică
s-a descoperit la Nydam şi este compusă din 1 1 bare de fier.
Tehnica "pattern welding" a persistat pînă în secolul al XIII-lea tn
Polonia şi Rusia, dar in majoritatea Europei ea a fost inlOOI.I:ită Incepind
din secolul al XII-lea cu un procedeu mai puţin laborios, ce folosea forţa
hidraulică in acţionarea foalelor cuptoarelor de reducere şi care permitea
obţinerea unor lingouri mai mari.

la dezvoltarea procedeelor de prelucrare a fierului şi oţelului, la dezvol
tarea unei industrii mai intreprinzătoare şi la crearea unei noi reţele oo
Cruciadele, prin cererea sporită de anne, şi--au adus şi ele contribuţia

merciale. Este perioada cind comunităţile religioase incep să-şi fabrice sin
gure armele necesare, cind oraşe ca Pisa, Veneţia, Toledo in100p să se afir
me pe piaţa mondială ca furnimare de minereuri de fier şi de arme. Pa
ralel cu marile centre siderurgice continentale (Styri:a, Carintia, Sleger
Land), se crează şi se dezvoltă marile oentre miniere suederz;e : Orebro
(1200), Koeping (1 275), Arboga (1286). Fierul suedez, n·umit osmund, se
bucură de o mare reputaţie datorită calităţilor sale excepţionale şi incepind
din secolul al Xlll-lea este i ntrodus şi in Germania, Ţările de Jos şi Anglia.

O nouă eră se va deschide prin folosirea cuptoarelor inalte, incepind
din secolul al XIV-lea, in care fonta va fi transformată in fier sau oţel prin
oxidarea impurităţilor (afinare).

Acesta este procedeul indirect, care constituie încă şi azi baza side
rurgiei ·mondiale.

Din ducatul de Luxemburg, unde a fost aplicat pentru prima dată,
procedeul s-a rAspindit ou repeziciune tn intreaga lume.
In incheiere, autorul tşi exprimă părerea că uluitoarea expansiune a
celţilor, germanilor şi scandinavilor ar putea . fi explica.tă, printre altele,
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şi prin avansat-ele lor cunoştinţe metal'1ll'gice, ceea ce le-a asigurat supe-
rioritat�a faţă de celelalte populaţii.
Deşi au!Qrul exagerează rolul jucat de celţi şi germani şi neglijează
.aportul adus de celelalte popoare la dezvoltarea siderurgiei europene, stu
diul său constituie un indemn la cercetarea acestui domeniu interesant.
dar din păcate atît de puţin studiat la noi. Informaţiile furnizate de autor
în legătură cu metalurgia celţilor pot constitui un bogat material de refe
rinţă pentru cei ce vor studia inceputurile metal·urgiei pe teritoriul patriei
noastre, cunoscute fiind influenţele pe care le-au exercitat celţii asupra
civilizaţiei strămoşilor noştri.
Sperăm că articolul prezentat va atrage atenţia specialiştilor asupra
importanţei acestei probleme şi va contribui la organizarea unei cercetări
oomplexe, interdisciplinare, asupra metalurgiei fier:ului din ţara noastră.
SILVIA ANTONESCU
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John Pope-Hennessy, Portretul in renaştere,

Editura Meridiane, Bucureşti, 1 976, 221 p., cu 164 fotocopii

Literatura de artă a anuJ.ui 1976 s-a imbogăţit cu o
autorul

In prefaţă

"

scrie

lucrar� valoroasă

atit pentru special�ti cit şi pentru iubitorii de artă, fiind, după cum

...rezultatul unei cercetări de o viaţă a portretului".

Baza cărţii o constituie cursurile pe oare autorul le-a ţinf\lt la National Gal

aspecte ale portretului in Renaştere".

lery of Art din Washington avind ca subiect ."Artistul şi individul ; Un�le
Cartea se axează indeosebi pe portretul Renaşterii din secolele al XV

al XV-lea.

lea şi al XVI-lea din Italia, dar cuprinde şi opera marilor ma�tri flamanzi
şi francezi de la inceputul �i mijlocul secolului

Structurată in şase capitole, cartea face o clasificare

a tematicii abor

Astfel capitolul I "Cultul personalităţii" scoate in evidenţă sensul pic

date in portrete, a destinaţiei operelor, a mesajului transmis de pictor.

turii portretistice a secolului al XV-lea. Cu clarviziune şi intuiţie, John
Pope-Hennessy ne relevă tendinţa pictorilor secolului al XV-lea de a se
apropia de realitate.
Portretul, după cum remarcă autorul, devine expresiv ." ... profilul, care
la origine era o siluetă decupată cu foarfeca, devine-o imagine solistă prin
să acum dintr-o parte a feţlei, iar obrazul, care era la inceput o suprafaţă
impersonală, sohiţată in secţiune pe suprafaţa panouJui, capătă o formă

In Ren�tere ia amploare practica comemorării publice.

inteligi·bilă, in care falca şi pomeţii obrazului sint definiţi".

Frescele lui M:asaocio, tablourile lui Masolino, operele lui Fra Ange

lica şi al elevului său BenezZIO Gozzoli, ale lw Gionfigliazzi, Diotisalvi;

Interesant este că unele .fresce cuprind portrete ale unor personalităţi .care
'
erau in viaţă. alătu�i de ale altora, oare muriser ă chiar cu zeci de ani ina

Castagne, cuprind portretele unor

personalităţi contemporane autorilor.

Pen•tru edificarea deplină a cititorului, In acest capitol sint descrise cu

intea pictării tablourilor.

lux de amănunte lucrări reprezentative, precum şi condiţiile ln care au
fost realizate operele respective.

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

354

RECENZII

A doua parte a capitoLului "Cultul personali.tăţii" este destinată pic

tus, Rogier van der Weyden Memling, Van der Goes, oare au pus accent·ul

turii flamande. mai precis ma�trilor flamanzi Jan van Eyck, Petrus Chris

in operele lor pe expresivHatea portretisticii. Exemplificind; autorul scoate
in evidenţă faptul că piotura de portret din Ţările de Jos a fost puternic

analizată in acest capitol se remarcă prin expresivitatea figurii şi impor

inf1uenţată de portretul monumental italian. In esenţă toată portretistica

tanţa acordată de pictor, elementelor ambiante.

In capitolul al II-lea intitulat "Umanismul şi portretul" autorul re
levă strinsa legătură dintre gindirea umanistă şi piclum portretistică a
secolului al XV-lea.
Influenţa umanismului este vădirt:ă indeosebi asupra medalionu1ui . şi

nello ( 1 439), Alberti, Masaccio, Paolo Ucello. Ghl.berti..

a portretului bust exoelind in această direcţie medaliile lucrate de Pisa

toda descriptivă, Jon Pope-Hennessy ne deschide o perspectivă amplă in

Remarcabil cunoscător al portretului, utilizind ou discernămînt me

înţelegea perfectă a relaţiei umanism-portret şi a descifrării profunde a
ideilor şi gindirii umaniste din perioada respectivă.
"Faptele raţiunii", cel de al III-lea capitol al lucrării, cuprinde o exe
geză amplă a lucrărilor lui Leonardo, considerat inventatorul portretului
autonom.

pe care autorul il arată luc-rărilor lui Leonardo este pe de

plin justificat dacă ţinem seama că marele Da Vinei vedea in pomret posi
Interesul

biUtatea ilustrării "faptelor raţiuni".

Sint enumerate ' tehnicile folosite de maestru, precum şi indicaţiile
acestuia cu privire la executarea portretelor, precum şi influenţa exerci
tatl:ă de ace5ta asupm altor maeştri.
Cu aceiaşi consideraţie autorul analizează lucrările lui Raf,a·el, Tiţian,
Di.irer, Holbein, EI. Greco.

tendinţa unor artişti de a pune accent mai mult pe model decit pe expri

In capitolul al IV-lea intitulat "Portretul de curte" autorul remarcă

D�i "mod elele " au exercitat presiuni asupra unor aritşti ca Pisanello,

marea propriei personaliltăţi artistice.

ll

Bellini, Piero de a Francesco , Leonardo, Tiţian, v.aloarea lucrărilor lor este
neştirbi.tă datorită inaltelor crezurl estetice de oare erau anim·aţi.
Autorul sintetizează al V-lea capitol SU'b titlul "Imagine şi emble

ma" . Sensul tith1lui rezultă din descrierea amplă a

mai multor lucrAri, din

tehnica utilizată şi condiţiile in care au fost lucrate.

ale artistului exista: o legt\tUră fir:ească indestructibilă.

Acest q1.pitol pledeazA pentru ideea că intre picturi şi stArile sufleteşti
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Cel de al VI-lea capitol se referă la problema deosebit de interesantă
Sînt redate începuturile
acestui gen de portret, importanţa pe care o capătă portretul donatoru1ui in
cuprinsul unor l·ucrări de Gi otto , Masaccio, Donatello, frescele florintine,
Dilrer, Veronese.

a infă�ării individului în c ontextul credi nţei

.

Pentru edificare autorul face o descriere amănunţită însoţită de re
produceri ale lucrărilor reprezentative a genului.

Portretul în renaştere, lucrare ce exoolează prin judecăţi de valoare,
prin utilizarea inteligentă a metodei descriptive şi printr-o an aliză lucidă
a unor capodoper e ale artei pLastice unive rs ale se înscrie între acele lUJCrări
critice de înalJtă ţintută ştiinţifică deosebit de utile �a c um arătam la înce
put, atît special�tilor, cît şi i ubi tori lo r de ar tă în g ener al



.

EUGENIA POPA
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Lista prescurtărilor - Abreviation
AM scau ArhMold Arheologia Moldovei
Ann

Actca MN
sou.AMN
BerRGK

Annali (lstituto Italiano di Numismatioa), Roma.

Acta Musei Napocen sis
Deutsches Archilologisches Institut. Bericht der R�mlsch

Germanischen Kommission .

BSNR

McaWricale

MemAntiq

Buletinul soci_etitţii numismatice române, Bucureşti,
1-XLI . 1904 1947.

Dacia, Recherches et. decouverts Arch�ogiques en Roumani e,
I-XII, 1924-1947 ; NS, 1, 1957 şi

urm.

Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R., voi. 1 (1953) ;
Materiale şi cercetAri arheologice, vol. II (1958) şi urm.
Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensls

NC

The Numismatic Chronicle, London

RBN

Revue Belge de Numlamatlque.

RN

Revue Numismatlque, Paris

SCIV (AJ
RRci'H

Revue Roumaine d'Histoire
Studii şi cercetări de istorie veche � arheologie) , Bucureşti

SCS lt.lfi

Studii şi cercetări ştiinţifice, laşi

SCN

Studii şi cercetări de-. numismaticâ, Bucureşti

WN

Wiadomosci NumizOB1te&ne
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NOTA CATRE AUTORI

Autorii sint rugaţi să trimită ma.terialel.e 1ce se .încadrează în
profilul publicaţiei ,.,Carpioca" , dactilografiate la dou4 .rînduri, .în trei
exemplare, trimiterile fiind numerotate in continuare şi plasate la
sfîrşitul articolului. Materialele vor avea un rezumat şi legenda
figurilot traduse într-o ltmb4 strciin4 de circulaţie, va fi .anexată şi
varianta romtlneascci. Ilustraţia va fi 'plasat4 .!4 sfîrşitul ,textului.
Numele autorilor va fi precedat de prenumel4 complet. Notele
vor fi redactate conform .sistemului din numerele precedente, au
torii sint .rugaţi .sci anexeze :o Ust4 CI abrevierilor.
Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor revine in
exclusivitate autorilor. Manuscrisele nepublicate rnu :se lf'estituie.
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