REGIUNEA CENTRALA A MOLDOVEI
DINTRE CARPAŢI ŞI SIRET
IN SECOLELE VI-IX e.n.
de IOAN MITREA

I. INTRODUCERE

1 . Delimitarea geografică şi cronologică a temei.
Istoria regiunii centrale a Moldovei, dintre Carpaţi şi S iret , in se
colele VI-IX, reprezintă un capitol im portant din istoria ma i veche a
patriei, capitol ce s.e ci rcumscrie in esenţă unei probleme fundamentalE"
a istoriografiei româneşti, aceea referitoare la e tnogeneza poporului
român.

ReogiuneP. in c are s-au concentrat cercetările noastre, se suprapune
aproape in .intregime cu uni tatea ge ografică a S uboarpa ţilor Moldovei,
fiind f l anoat ă de Carpaţii Orientali in vest, de valea la rgă a Siretului
in est şi rîurile Mokiova şi Trot� la noro şi ·respectiv la sud 1.
La stadiul cunoştinţelor noastre de acum 15 ani, cu privire la pro
blema :formării popo!l'Ullti :ro mân , am considerat că pentru obţinerea
unor r-ezultate concludente, cercetările arheologice trebuie planificate şi
urmări te · metodic pe cuprinsul unor regiuni natural delimitate ale pă
mîntului românesc. Şi nu întîmplător n e-am oprit asupra unei regiuni
eate se suprapune ,ih mare cu unitatea Suboarpaţilor Moldovei . După
cum s-a subliniat deseori .,Subcarpaţii treprezintă cea mai originală
parte a :· Ca'I'pBţilo r româneşti" 2, iar' unitatea Suiboarpaţilor Moldovei.
prin condiţiile sale fizico-geo.grafice, era de aşte pta t s ă se dove dească o
ve�he vatră de locuire -autohtonă, in care să putem urmări, etapă cu

• · Pentru economia lucrării, ·studiile şi articolele apărute in periodiCe, se vor
eit.a numai. cU; numele autorului, publicaţia in care au fost tipirite, anul, numărul
şi pagina.
. 1 Pentru delimitarea Subcarpaţilor Moldovei, cf. Victor Tufescu, Subcarp�ţii şi
depresiuntle marginale ale TransUvanfet, Ed. ştiinţifici, Buc., 1966, p. · 73-116 ;
1. Sircu, Geografia fizică a R. S .Rom4nta, E.D.P., Buc., 1971, p. 326, 329-335 ; Vic
tor Tufescu, Rom4nfa. Natur4, om, economie, Ed. ştiipţifică, Buc., 1974, p. . 1 14--:117.
2 Victor Tufftcu, România..., :P.- 108.
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etapă, principalele procese sociale, economice �i culburale ale epocii de
formare a poporului român. Aşa cum "SiretUl, prin afluenţii lui, e im
plantat în ini ma Moldovei oa un arbore cu rădăcinile adinc răsfrinte in
pămîntul din care îşi trage seva din plin" 3, regiunea centrală a Moldo
vei, străbătută de principalii afluenţi ai mretului, a reprezentat o au
tentică vatră in care s-a conservat şi dezvoltat elementul autohton, a
fost unul din plămînii care a pulsat in permanenţă aerul vi.talităţii, ce
a d:ăcut posibHă continuitatea populaţiei băştinaşe �i în teritoriul est
carpatic al Român i ei , 'in duda vicisitudinilor istorice determinate de ma
rea mign-aţie a popoarelor.
Alegerea ca temă de cercetare arheologică a perioadei seco lelo r
VI-IX , a izvol'it din necesitatea de a dovedi oontinuitatea populaţiei
autohtone şi in această regiune, trăsăturile culturii sale materiale şi
spirituale, raporturile ei cu grupurile de slavi migratori aj unşi in a
ceste locuri in a doua j umătate a sec. VI, legăturile permanente cu ci
\'.ilizaţilll bizantină etc.
Cercetarea culturii materiale din regiunea centrală a Moldo vei din
tre Carpaţi şi Siret, în secolele VI-IX, parte i nteg10011 t ă a civHizaţiei
m ateri·al e din î n treg s paţiul carpa to-d unărean , a procura t noi argumente
care să permită formularea unor concluzii importante pentru intelege
rea unui proces istoric atit de complex, cum e ste acela al formării po·
porului l'omân.
Importanţa i nvestigaţiilor arheologice pentru cunoaşterea epocii se
colelor VI-IX , din regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Si
ret, este •C U a tî t mai mare dacă avem in vedere un fapt, 1b ine cunoscut
şi anume că i zvoarele scrise pentru această •regiune, ca de altfel pen
tru tot spaţiul carpa:to-dunărean, sînt foarte rare, iar in formaţiile cu
prinse în aceste izvoare sînt destul de lacunare "·
Limitele oronolo:gice rale epocii asupra căreia ne-18m oprit, au fost
fixate în funcţie de anume realităţi concret-istorice, puse în lwnină in
primul rind de cercetările arheologice, in speţă de a nali za rezul1atelor
a·oostor ceT�cetări . llllce:putul acestei epo!Ci, respectiv prima jumătate a se
colului al VI-lea, este marcat de un moment important al evoluţiei etno
culturale din spaţiul carpato-dunărean, concretizat în cristalizarea unei
culturi unitare in Unii generale, expresie a unităţii etnice a creatorilor
acestei culturi �i a i nche'i'erii lin esen·ţă a procesului de romanizare. Spre
mijlocul sec. al VI-lea, şi cu deosebia:e după 560, pătrund şi se aşează in
mij locul comunităţiloc autohtone, grupuri de slavi răsăriteni , ceea ce
va imprima anume particulatităţi dezvoltării locale din secolele urmă
toare, mai ales in conţinutul culturii materiale.
Epoca asupra căreia ne-am opri t, in prezenta lucrare, din punct de
vedere al evoluţiei culturii materiale, poate fi împărţită �n doul mari
etape : 1) etapa secolelor VI-VII, 18 ronsolidlrii culturii autoh tone de
tip romanic, in fl uen�tă continuu :şi de civilizaţia lbizantlnă, precum şi
3 I. Simionescu,

Pitorescul României, Buc.,
4 cr. Izvoarele istoriei Romdniei, Il, Ed.

1975, p. 213.
·Academiei, Buc., 1970.
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convieţuirii şi desfăşurării in mare a procesului de asimilare a slavilor
în masa autohtonă ; LŞi 2) etapa secolelor VIII-IX de evoluţie a cultu
rii 1autohtone .spre civilizaţie veche românească şi de topire a elemen
telor de culltură slavă in contextul culturii locale.
Etapa secolelor VIII-IX coincide cu încheierea procesului de for
mal-e a poporului român.

a

2.

Caracterizare

fizica-geografică.

R":!giunea centrală a Moldovei dintre OaTpaţi şi Siret se suprapune,
in general, cu unitatea geografică a Suboarpaţilor dintre �rîurile Mol
doVIa IŞi Trotwş, fkm.ootă fiind la vest de Carpaţii Orientali, iar la est de
valea Siretu:l.ui !Şi respectiv culoarul Moldova-Siret s.
Importantele bogăţii din subsol, climatul tempera t adăpostit, reia
li v tblind, reţeaw hidrografică :bogată, soluaile fertile şi întinsele pă

duri, conferă regiunii un peisaj fizico-geogrefic variat, deosebit de
favorabil dezvoltării vi,eţii umane.

R el ieful 6 , creat printr-() evoluţie indelun•gată, pe seama unui com
plex de roci in oare domină gresiile, argilele �i m arnele , este reprezen
tat, in ansamblu, printr-un �ir de depresiuni subcarpatice, situate la
poalele Carpaţilor, :Închise spre exterior (spre est) de culmi suboa.rpa
tice mai inalte . De la noro la sud se i ndividualizează trei depresiuni : a
Neamţului (Ozanei), Cracău....Bistriţaa -şi a Tazlăului , cirora le corespund :
Culmea Pleşu, Dealul Corni-Stinoa Şerbeşti-Dealtlll Mărgineni-Dealul
Runcu şi respectiv Culmea Pietricica Bacăului.
Depresiunea Neamţului are un relief deluros-colinar, cu inilţimi de
560-600 m in ve st, spre contactul cu muntele şi mai coborit spre par
tea centrală - in "vatra" depres'i un ii , unde se prezin t ă ca o clmpie co
l i n ară , cu terase lai'g desfăşurate de-a lungul principailelO!l" văi, Ozana
�i Topoliţa. Către sud-est, prin intermediul văilOT Ozanei şi Topoliţei,
Depresiunea Neamţului se deschide către valea Moldovei.
In sud, peste inşeuarea dintre Bă,lţăteşti şi Crăcăoani, se trece in
Depresiunea Cracău-BistriţJa, mult mai extinsă in s uprafaţă decit pre
cedenta. Relieful iDepresiunii Cracău-Bistriţa, este sub formă de dealuri
domoale, cu spină'I'i �ite, a căror inălţime, cuprinsă intre 300 -şi 400 m ,
roboară treptat către sud, in direcţia de curgere a celor două riuri care
o .c;lrenează, Oracăll!l. in jumătatea II'lOl'dică r?i Bistriţa in cea sudică. In
sud, această depresiune es te reprezentată de fapt prin valea largă, te
'P:.lsată, a Bistriţei.
Cea de a treia depresiune, a Tazlăului ,este cea mai extinsă. Şi
aici relieful este treprezentat 'prin dealuri domoale, a că·ror înălţime scade
treptat de la nord către sud.
5 Victor Tufcscu, Subcarpaţii.. . , p. 73-116 ; 1. Sircu, op. cit., p. 326-327, I on
Bojoi, Ioniţă lchim, Judeţul Neamţ, Ed. Academiei, Buc., 1974, p. 29-30 ; N. N. Lupu,
Iulia Văcăraşu, C. Br4nduş, Judeţul Bacău, Ed. Academiei, Buc., 1972, p. 20-22.
6 1. Slrcu, op. cU., p. 327-328 ; Ion Bojoi, Iontţă Ichim, op. cU., p. 29-33 ;
N. N. Lupu, Iulia Văciraşu, C. Br4ndu�, op. cit., p. 22-29.
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Cele trei depresiuni alcătuiesc de !fapt un uluc continuu 7•
O unitate mol'liologică aparte, a regiunii la care ne :referim, o con
stituie Valea Sire tulu i, cu o lăţime considerabilă 'Şi un pronunţat c'.arac
ter asimetric, dlartorită versantrului sting aibrupt, intens degradat şi ver
santuiii.Ji .drept terasalt, -ce coboară in trepte de Ira abruptul culmilO!r
subcarpatice către axul văii.
Climatul 8 regiunii centrale a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret, se
individualizează pe <fondul climatului tem.perat-continenta.l, specific a
cestei părţi a ţării, prin temperattui medii anuale de 7°C şi soc spre
co ntactu l cu muntele şi peste : 8°C, pină Ira 9°C spre estul şi su du l re
giunii. In luna cea mai rece a anului temperatura medie este de -4°C
în j um ătatea nordiCă a regiunii �i -3°C în cea sudică. In lu na cea mai
caldă temperaturi1e medii au valori de l 8°-20°C.
Circulaţia aerului se face dominant pe direcţia nord-sud , de-a lun
gul pri n ci palelor văi.
Reţeaua hidrografică 9 are o de nsita te medie cuprinsă intre 0,5-0,i
km/km2, apropiată de me dia ţăriL Riul principal Siretul, care constituje
l imita de est a regiunii da oare 'ne referim , �lectează toate a pel e ce vin
din Carpaţi, prin intermediul principalilor săi afl.uenţi : Moldova, Bis
triya şi Trotuşul. .
'
Soiurile 10 dominante s>int cele de pădure,. cu un gn-ad mai mare
de podzolire spre unitatea montană din vest şi mai 'fertile, datorită
îmbogăţirii in humus şi scăderii acidităţii , către est. Pe lunci le v ăi lor
principale şi terasele lor i nferioare au luat naştere soiuri aluviale �r
noziomic.:e , cu un. grad ;ridicat de fertilitate, deo se b i t de favorabile prac
ticării agricl.llturii.
In a11Siamlblul lor condiţiile fizico-geografice din regiunea eenirală
a Mo l d ove i dintre Carpaţi şi S iret , condiţii care nu s-au modificat prea
mult în cursul ultimului mileniu, au oferit u n mediu deosebit de favo
rabil vieţii umane, atît in secolele VI-IX, cit şi în veacurile urm?.
toare, pînă în zilele noastll'e.
3. Istoricul cercetărilor
Descoperirile arh eologice reieritoare la epoca secolelor VI-IX, în
regiw1·ea centrolă a Moldovei dintre Carpaţi l?i Siret, au fost aproape
inexi:stente pînă aproximJativ oo două decenii în urmă.
Dinainte de al d oilea război mondial, se cuvine să ami n t im un ele
materiale scoase la iveală prin cercetări�e arheologice de la Izvoare7 1. Sircu, op. cit., p.

328.

Bojoi, loniţă !chim, op. cit., p. 40-42 ; N. N. Lupu, I ul ia Văcăraşu,
C. Br4nduş, op. cit., p. 35-39.
9 Ion Bojoi, Joniţă �chim, op. cU., p . . 50-52 ; N. N. Lupu, . Iulia Văcăra!)U,
C. Brânduş, op. cit., p. 4Q-49.
10 Ion Bojoi, Iol').iţă !chim, op. ci.t., p. 59-62 ; N: N. Lupu, Iulio Văcăraşu,
C. Brânduş, op. cit., p. 49-51.
8 Ion
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Neamţ 11, di n anul 1 936, materiale oare la 1acea dată nu putea u fi iri
oadrate cronologic şi cultural în mod corespunzător.
In general, de o cercetare sis tematică a epocii celei de--a doua ju
mătăţi a mi leniului I e.n. in Moldova nu se poate vorbi deci-t odată cu
inceputul săpătu.rilor metodice efectuate la Hlincea-Iaşi 12. După valo
tificarea ş tii nţi fică a rezultatelor cercetărilor arheologice de la Hlin
cea-Iaşi 13, s-au inbensificat preocupările pe n tru organizarea de săpături
melx>dice, pe intreg teritoriul Moldovei, urm ă ri ndu.;. se acumulmea de
date 'Ş' fapte necesare reronsti tuiorii tabloului i5toric din această parte
a ţării , i n epoca celei de-a doua jumătăţi a mileniul ui I e.n. In acest
oontext s-au realizat şi primele săpături arheologice sistematice in · re
gi unea cent rală a Moldovei din tre Carpaţi �i Si1ret, cu privire la epoca
secolelor VI-IX e.n.
.
In a nul 1 964, s-au efectuat săpături arheologice in a şe zarea de Ia
Bitoo-Oituz, unde s-au descoperi t materiale, în special ceramică lucoot ă
cu mîna şi la roată, pe bam cărora s-a del im itat !Şi o fază, di n evoluţia
aş-ezării, ce ţOate fi datată in s ecolele VIII-IX 14.
Descoperirea intimplătoare i n 1 962 la Costi:şa-Neamţ, a unor ma
teriale deosebit de i nteresante , primele care atesta u in mod cert pre
zenţa popul aţiei autohtone in vremea dominaţiei hunilor, materiale in
oadrate ln mod corect de I. Nestor in etapa din tre 5firşitul sec. al IV-1ea
!-ii ptima jumătate a sec. al V-lea, definind astfel şi conceptul de cul
t ură Costişa 15, a impus continuarea cercetărilor tn acest loc. Pe lîn gă
unele observaţii s traUgrafice deosebit de interesante, cu priviife la e
':oluţia culturii materiale di-n Moldova, de-a lungul mai multor secole,
cu prilejul săpăturilor sistematice din >această a5ezare (1 965, 1 967, 1 969),
s� descoperit �i un ni vel de locuire ce aparţine sec . al VI-lea iti.

tn petrioadia UII"l11iitoare a sporLt numărul �zărilor din secolele
VI
-IX cerceta te metodic. Astfel s-au intreprins săpătur i sistematice
l:a Bacău -Cur tea domnească '(1970-1973) 17, BJ·ăşăuţi (1 969-1970) 18,

Davide n i (1969-1979) 19 şi Izvoare-Bahna (197 1-1979) 20. Acestora li se
adaugă o scrie de sondaje - de informare şi alte materiale a parţin înd
seooolelor VI
-IX desooperite cu prilejul cercetărilor din sta ţi un i in care
1 1 Radu Vulpe, Izvoare. Săpătur:ile din 1936-1948, Ed. Academiei, Buc., 1957,
p_ 318--332 ; fig. 33311, 3 ; fig. 334 ; fig. 336/3, 4. Fragmentele ceramice din fig111rile
citate, indică existenţa la Izvoare-Neamţ a unei aşezări din secolele IX-X e.n.

�2 M. Petrescu-Dimboviţa şi colab., SCIV, IV, 1953, 1-2, p 312 şi urm. ; idem,
.SCIV. V. 1954, 1-2, p. 233 şi urm. ; idem, SCI V, VI, 1955, 3-4, p. 687 şi urm.
13 M. Petrescu-Dimbov:iţa, SCIV, V, 1954, 3-4, p. 569 şi urm. ; idem, Slov
Arch, VI, 1, 1958, p. 209 şi urm. ; idem, RRH, VI, 1967, 2, p. 181 şi urm.
.14 D. Gh. Teodor, C. Buzdugan şi 1. Mitrea, Carpica, II, 1969, p. 309 şi urm.
15 1. Nestor, RRH, III, �964, 3, p. 399.
16 D. Gh. Teodor, V. Căpitanu şi 1. Mitrea, Carpica, I, 1968, p. 233 şi urm.
i7 I. Mitrea şi Al. Artimon, Carpica, IV, 1971, p. 225 şi urm.
18 V. Spinei şi D. Monah, MemAntiq, Il, 1970, p. 371-387.
·19 SApAturi conduse de M. Babeş in 1969 şi de 1. Mitrea In ani� 1970-1979.
20 Săpături I. Mitrea in anii 1971-1979.
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obiectivul săplăturii 11 constituiau complexele din elte epoci istorice (de
exemplu Poiana-Dul�ti, Ştefan cel Mare, Văleni-P Neamţ e.tc.) 2 1 .
Dacă O.uăm i n considerare şi semnalarea unor aşezări di n secolele
VI-IX prin cercetări de supmfaţă, rezultă că in ansam·blu in ultimele
două decenii, au fost identifkate in regiunea centrală a Moldovei din
tre Carpaţi şi Siret peste 25 de aşezări. Acestora li se adaugă citeva
descoperiri i zolate de morminte de inhumaţie. (pl. �-)
In orientarea cercetărilor noastre de teren, ca şi in valorificarea
rezultatelor acestor cercetări, de un real folos ne-au fost indemnurile şi
îndrumările atente, datomte prof. dr. doc. Mircea Petrescu Dimboviţa
încă din primii ani de activitate ; iar in perioada elaborării prezentei lu
crări de către regretatul pro'f. dr. doc. 1. Nestor şi apoi de prof. dr. doc.
Kurt Horedt. Nu putem trece cu vederea ajutorul primit prin consultă
rile permanente cu unii cercetători ai arheologiei epocii de formare a
poporului român, dintre care ami ntim 3:ici pe dr. Da n Gh. T·eodor, dr.
Ştefan Olteanu, dr. Eugenia Zaharia, dr. Ligia Bîrzu, dr. Maria Corn�.
dr . Gheorghe Diaconu, dr. Zoltan Szekely şi dr. Victor Teodorescu.
Este de datoria noastră să precizăm că săpăturile arheologice pe
care le-am efectuaţ in ultimii 15 ani in regiunea centrală a Moldovei
dintre Carpaţi şi Siret, nu ar fi fost posiţ>ile fără înţelegerea şi spri
jinul muzeelor din Bacău, P. Neamţ �i Tg. Neamţ, a un or colegi de Ja
aceste muzee care deseori au fost alături de noi pe teren.
Baza documentară a lucrării de faţă o constituie totalitatea desco
peririlor Mheologice şi numismatice din regiunea amintită, cu deosebire
rezultatele cercetăril'Or efectuate de autor în ultimii 15 ani şi în pri
mul rind săpăturile sistematice de la Bacău-Curtea domnească, Dav >
deni şi lzvoare-Bahna.
Da�ă cercetăll"ile efectuate pînă ·în prezent au avut drept rezultat
îmbogăţirea considerarbilă a bazei documentare pentru cunoaşterea epo ..
cii secolelor VI-IX, tn acelaşi timp subliniem că stadiul acestor <..'er
cetări evidenţiază şi unele lacune in cun�terea unor aspecte ale pro
blematicii urtnărite. Din acest punct de vedere lucrarea de faţă permlte
să �ormulăm o concluzie de natură dialectică : conştienţi că nu este o
l ucrare perfectă, avem certitudinea că este cel puţin necesară şi utilă.
şi dacă nu intotdeauna poate impune concluzii definitive, acestea sint
cel puţin posibile. In sfîrşit, avem convingerea că această lucrare nu re
prezintă o incheiere, ci mai degrabă un început. Problematica complexă
pe oare o implică arheologia şi istoria secolelor VI-IX, impune accep
ţia că lucrarea de faţă nu reprezintă punctul final al cerce'tărilor noas
tre, ci doar incheierea unei etape din a�tă cercetare, oare dă posibi
litatea u nei priviri de ansamblu asupra rezultatelor obţinute şi permite
co nturarea cu mai multă claritate a direcţiilor cercetării viitoare. Ca ş i
i n oricare alt domeniu d e cercetare ş i de activitate i n genere, ş i î n in
vestigaţia arheologică, după o sumă de acumulări pe drumul descifrăJ·i i
21 Vezi Repertoriul descoperirilor
VI-IX, la sfîrşitul lucrlrii de faţă.

arheolotice

şi

numismatlce,
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unor probleme anevoioase, este nevoie de un răgaz pentru a inţelege
drwnul parcurs şi a te îmbogăţi cu această intelegere, atit de necesară
pentru continuarea drumului inceput.
II. AŞEZARI ŞI LOCVINŢE

1 . Aşezări.
O realitate pusă in evidenţă de descoperirile arheolo�ice ·fortuite
sau datorate cercetărilor sistematice din ultimele două decenii , in re
giunea centrală a Mdldovei dintre Carpaţi şi Siret, este aceea a inmul
ţirii oonsiderabile a eşezărilor datind din perioada secolelo r VI-IX.
Dacă pînă 'în 1 957, data apariţiei studiului mo nografie privind rezulta
tele cercetărilor di n aşezarea neolitică de ila Izvoare-Neamţ, datorat lui
Radu Vulpe, ern cunoscută doar aşezarea din a doua jumătate a mile
niului 1 e.n., semnalată în această localitate , astăzi pot fi nominali zate
în această !regiune peste 25 de aşezări, in care eu fost depistate prin
cercetări de suprafaţă, descoperiri î ntîm plătoare şi săpături si stematice,
resturi de cultură materială din secolele VI-IX e.n. (pl . 1.)
Ca şi în celelalte regiuni ale Moldove i 22, aşezările din oocolele
VI-IX din spaţiul ·geografic de care ne ocupăm, sint situate, în ma
rea Iar majoritate, pe terenuri joase, de-a lungul l'iurilor şi văilor se
cundare, de multe ori pe pante uşor inclinate spre est şi sud-est, şi
întotdeauna in apropierea unor izvoare naturale sau cursuri de ape.
Aşa de exem plu, a-şezarea de la M ănoaia-Cos tişa este situată pe terasa
joasă de pe malul sting al rlllllui Bistriţa, in apropierea unor izvoare,
după cwn aşezan!a de la Bacău-CUII'k!a domnească se află tot pe terasa
inlferioad a B:istriţei, �n apropierea frunţii acestei teMse. Tot pe o te
rasă inferioară , de pe dreapta riului Moldova, se afli aşezările de la
Davideni 1 şi Davideni II, s i tuate, in fiecare di n cele două oazurl, in
jurul unor iZ'Voare.
!Intr-un loc deosebit de favorabil vieţuirii umane, situat pe podul
terasei de 5Q-.60 m a Siretului, dar in apropierea unei zone cu mai
multle izvoare şi a unui piriu, se află aşezările de [a Izvoare-Bahna.
Pe un teren cu o configuraţie asemănătoare, pe malul sting al pi
nului Bereşti, se află aşezarea din secolele V.III-IX de la Bereşti Bis
triţa. Pe tel'lllSa inaltă din dreapta Si!I"etului se află aşezarea de la
Adjudu-Vechi. Pe botul unei terase mijlocii de pe stinga pîrîului To
poliţa, a � aşezarea din secolele V-VI de la Tirpeşti. Pe tberasa in
ferioară a ·Bistriţei a fost si-tuată aşezarea de la Brăşăuţi-Neamţ. Tot
pe un loc jos, deş i poartă numele de "Cetăţuie" , o fostă insulă a B is tri
ţei, s-a aflat a·şemrea de la Văleni-P. Neamţ, din secolele VIII-IX.
Toate aşe z ări le cercetate prin săpături si stematice sau sem nalate
prin cercetări de suprafaţA, sint deschise, neintilnindu-se pînă acum,
nici într-un caz, UII'ITle de fortificaţii. Dacă am sublin iat că nici una din
22 N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, Aşezări din Moldova din
paleolitic plnă fn secolul XVIII, Buc., 1970 p. 104, 108, 116, 117 ; I. Mitrea, MemAntiq,
Il, 1970, p. 349-350, 355, 359; idem Carpioa, V, 1972, p, 118; Dan Gh. Teodor, Teritoriul
est-carpatic fn veacurile V-XI e. n., Ed. Junimea, Iaşi, 1978, p. 13-14 ; 68-69.
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eşeză:l:•ile cercetate nu prezintă urme. de fortificaţii, trebuie să menţio
năm ·că 'in majoritatea cazurilor, �te. e.şeză!l"i au fost sitoote in locuri
ferite, pe marginea rîurilor, deseori avind in .preajmă dealuri impădu
rite . Aşezarea de � Davideni I, de exemplu, cea mai mare oa i ntin
dere cereeta'tă pînă acum in această regi'liiile , s-a dezvolta.t în special
in jurul zonei cu izvoare, pe terenul in uşoară pantă, inclinat dinspre

sud, vest .şi nord, spre aceste izvoare, avind doar latura de est des-chi�ă
larg spre riuJ. Moldova , de und� se putea supraveghea o mare pa.rtt>
din <Valea a ces tui rlu:
Ca intindere, aşezările din serolele VI-IX, ocupă de regulă supra
feţe mari. Citeva hectare ocupă de pildă aşezarea de la Davideni din
punctul la Izvoa:re-Spie.şti. Relativ intinse au fost şi a.şezările de la
Bacău-Curtea domnească, Izvoare-Bahno., P!oiana-Dulceşti, Şte fa n cel
Mere etc. Se întîlnesc •însă şi �ezări restrinse ca intindere, in funcţie
de configuraţia terenului. Aşa este cazul aşezărilor de la Costişo-M ă 
noaia, Davideni II, Bră.şăuţi, Văleni-Neamţ, Gura-Văii, Bereşti-Bis
triţa etc.
Unele consideraţii se pot face şi în legătură cu numărul locu in
ţelor dintr-o aşezare din acea vreme . .Astfel, la Davideni 1 (pl. V) au fost
dezvelite pînă acum 24 de locuinţe, aşezarea fiind ceree tată in pro p<>r:.
ţie de cea. 70 o;0• Numărul total al locuinţelor din aşezarea de la Da
videni, d1n seoolele VI-VII, a fost probabil. de cea. 30-35. La 17.
voare-Bahna (pl. VI) din nivelul corespunzător •seooleloT VI II-IX , au
fost dezvelite 1 1 locuinţe, aşezarea fiind cercetată in proporţie de ccn.
50-600fo . :c·oa:r.te probaibil, in ·cazul in oare densitatea locuinţelor a fost
aceeaşi şi ·in nestul supre.!feţei ce urmează ·a fi oen:.-etată, in .a�eza
rea de la Izvoare-Bahna, din sec. VIII-IX, numărul locuinţelor să fi
fost de cca. l 7-22.
Exempltele date atestă existenţa unor aşeză ri relativ întinse pentru
acea vreme. EvLdent, că alături de aceste sate mai mari (cum sint cele
de la Davideni din sec. VI-VII �i lzvoare-Bahna' din sec. VIII-IX) •au
existat şi numeroase aşezări · mici, de tipul că tu nelor 23, cu un număr
mic de locuinţe şi respectiv de o ameni . Multe din aceste cătune vor
fi fost şi rezultatul unui .prooes de roire a satelor, fenomen prezent
probabil încă din această epocă, în regiunea de care ne ocupăm.
Se cuvine a fi sublini•at faptul că majoritatea a.şezări)or din seco
le le VI-IX, suprapun aşezări mai vechi, din secolele IV-V sau din
perioada carpkă (secolele 11-111). Deosebit de interesant este cazul
aşez ări i de la Costi!Şa-Mănoaia 2", u n de a fost surprinsă o su-ccesiune de
nivele arheologice, incepind din epoca culturii carpice (secolele II�III)
.şi pînă la jumătatea secolului al VI-lea (pl. I II , VII).
Aşezarea de iLa Bacău-Curtea domnească, din secolele VI-VII, se
suprapune unei aşezări din secolele IV-V e.n. La Davideni 1, orizon·

23 I. I . Russu, Elemente autohtone fn limba romc2nd. Substratul comun româna
albanez, Buc., 1970, p. 75-91. Probabil şi In epoca secolelor VI-IX pentru unele
aşezări mici se folosea termenul de cdtun, alături de cel de sat (de la fossatum), fo
losit pentru aşezări mai lntlnse.
24 Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu şi I. Mitr.ea, Carpica, I, 1968, p. 233 şi urm.
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tul arheologic din secolele V-VII este precedat, in zona săpată, de o
locuire sporadică din secolul al IV-lea după cwn şi in aşezarea de la
Davideni II s-a constatat că nivelul din secolele VI-VII e$te precedat
de unne de lOOUJire din secolul aii IV-lea,
O situaţie deosebită a fost surprinsă la Izvoare-Bahna , unde a fost
aerceta:tă o aşezare ce s-a dezvoltat in acelaşi loc in perioada secolelor
VI-VII şi VIII-IX, iar in �i microzonă, pe o distanţă de cîţiva
km, pe valea aceh.d�i pkiu, a fost surprinsă o succesiune de aşezări
ce dovedesc o continuitate neîntreruptă de viaţă din secolele II-III
pînă in secolele VIII-IX 25.

Amplasarea locuinţelor în cadrul aşezărillo.r, deşi nu s-a făcut in
totdeauna după un anume plan, s-a observat tot�i că in fiecare caz
s....a ţinu t seama de configuraţia terenului, preferîndu-se de exemplu a
propierea de marginea teraselor �i respectiv de ape, şi eV'itindu-se por
ţiunile de all.biere şi viroa�, oare fawri78U formarea torenţilor din ploi
şi topirea zăpezilor, torenţi ce ar fi primejduit aceste locuinţe. Acest
fenomen s-a observat 1n special in a..,.ezările in care s-au intreprins să
pături de mai mare amploare, cwn ar fi Davideni I (pl. V) şi Izvoare
Bahna 26 (pl. VI).
Cu privire ila dispunerea locuinţelor, in oadrul aşezărilor cerce
tate, s-au făcu!t unele o'beervlaţii pe care le semnalăm, fără pretenţia de
generalizare. Deseori s-a observat dispunerea mad. multor locuinţe �n
linie. Astfel la Da'Videnl 1 patru lOCU!inve, L 3, L 4, L 5 şi L 6, sint dis
puse in l inie, pe direcţia NE--SV, pe marginea de nord a zonei cu iz
voare (pl. V). Aproximetiv pe aceeaşi linie şi direcţie, oa în cazul amin
tit mai sus, sint dispuse !Şi locuinţele L 1 9, L 20, şi L 21 de la Davideni 1.
Aproape in linie, pe direcţia NE-SV, stnt locuinţele L 8 şi L 9, locuin
ţele L 1 2 şi L 13 din seco lele VI-VII, precum şi loruinţele L 1 0 şi L 1 1
di n secolele VIII-IX, di n aşezarea de la Izvoare-Bahna (pl. VI). In
unele cazuri locuinţele sint grupate "in cuiburi" fenome n oe poate fi
pus in legătură cu existenţa unor familii înrudite, din cadrul aşezări
lor respective. Astfel, ln aşezările d in sec. VI-VII, gru pate sint locuin
�le L 4, L 5 şi L 6 de la Bacău-Curtea domnească (pl. IV) ; L 3, L 4 şi
L 7, precum şi L 14, L 1 6 şi L19 de la Davideni 1 (pl. V). Dispunerea
locuinţelor, un-eori "in cuiburi" se oonstată şi în aşezările din sec.
VIII-IX . Foarte apropiate, constituind "un cui1b ", sint locuinţele L 4,
L 5 şi L 6 din .aşezarea de la Br�ăuţi-Neamţ 27, precum şi locuinţele
L 1 , L 2, L 3 !Şi L 4, din nivelul atribuit secolelor VIII-IX, din aşeza
rea de la Izvoare-Bahoo (pl. VI).
Fenomenul dispunerii locuinţelor "in cufburi", aparţinînd unor gru
puri de familii din cadrul aşezărilor, este frecvent in a doua jumătate
a mil eniului 1 e.n. 28.
25 1. Mitrea, C3rpica, X, 1978, p. 228.
26 1 btdem, p. 206.
27 Victor Spinel şi Dan Monah, MemAntiq, II, 1970, p. 376 şi fig. 2.
28 Eug. Zaharia, Populaţia rom4neasc4 fn Transilvania fn secolele VII-VIII,
Ed. Academiei, BU<:., 1977, p. 1 18.
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Locuinţe.

In aşezărlle din secolele VI-IX din regiunea centrală a Moldovei
dintre Carpaţi şi Siret, au fost descoperite numeroase locuinţe şi anexe
gospodăreşti.
•In toate aşezări le din sec. VI-IX, din regiunea la oare ne refe
rim, aproape in exclusivitate, locuinţele descoperite sint de tipul celor
adincite parţial •in pămînt, bordeie şi mai ale5 se mibordeie . Trăsătur:ile
caracteristice ale celor două tipuri de locuinţe st n t 'in marea majori
tate aceleaşi 29, diferenţierea făcîndu-se doar pe obaza ad i n ci m i i părţii
săpate i n pămînt. Adincimea locuin ţelo r diferă de la aşezare la aşeznre
şi chia.r in oadl"'.ll arelei�i �Ti există o mare varietate, din punct
de vedere al adlincimii părţii săpate in pămînt. Această constatarei
pune oarecum sub semnul 'in trebării impă.rţirea categorică ce se face
uneori cu prl!Vire La ceile două tipuri de locuinţe 30• In cele ce urmează
vom opta pentru o prezentare de ansamblu, făcîn d de la caz la caz ,
precizările necesare, asupm unor detalii.
Locuinţele de tip semibordei, care predomină în toate aşezările,
se .adîncesc puţin în pămint, aproximativ pînă la 0,70-0,75 m. Astfel,
locuinţa L 5 din aşezarea datată •in sec. VI-VII de la Bacău-Cu�
domnească, se adincea cu 0,50-0,55 m faţă de nivelul antic de căl
care (pl. VI II/'2 ) . Din �rea din sec. VI-VII de la Davideni I, lo
cuinţa L 1 1 se adincea doar cu cea. 0,25 m faţă de nivelul vecohi de căl
care (pl. XI/2) , in vreme ce in cazul locuinţei L 5, această ad incim e era
de 0,60 m, im la L 1 2 de 0,70 m ·(pl. XI/3) . Din nivelul vechi al aşeză
rii de la Izvoare-Bahna (din secolul VI-VII) menţionăm locuinţa L 1 3 ,
care se adincea in pămînt doar cu 0,34-0,42 m (pl. XVIII/2). Tot la Iz
voare-Bahn� dar din nivelul mai nou al aşezării (secolele VIII-IX),
amintim locuinţa L 1 oare se adincea cu cea. 0,60-0,65 m faţă de ni
velul de călcare 31, locui nţa L 10, care se adincea cu cea. 0,65-0,75 m
(pl. XIX/2). In �ezarea de la Br�ăuţi-Neamţ, din secolele VIII-IX.
cele patru semibordeie se oadi nceau cu coa. 0,27-0,40 m faţă de nivelul
vechi de călcare 32,

Adincimea părţii săpate în pămînt la locu inţel e de tip bordei, de
regulă depă şeşte 0,70-0,75 m. De tip bordei poate fi considerată locuinţa
L 9, di n sec. VI-VII de la Bacău, care se .adinceoa in pămînt cu cea.
29 I. Mitrea, Mem Antiq, II, 1970, p. 355-356, 360 ; idem, Carpica, V. 1972, p.
1 19-- 120 ; idem Carpica, VI, 1973-1974, p. 63-64 ; idem, Carpica, X, 1978, p. 215.
30 1. Mitrea, Carpica, V, 1972, p. 1 19. In toate lucrările In care locuinţele de tip
bordei şi semibordei sint prezentate sepa.Nlt, se observă uşor că descrierea celor
două tipuri este foarte asemănătoare, singurul element de diferenţiere fiind adin
cimea. La drept Vo�:�blnd, denumirea de "semibordei" este improprie, o creaţie ar
tificială, neinclusă In Dicţionarul explicativ al limbii rom4ne, Ed. Acad .. Buc., 1975.
In dicţionarul amintit, pentru loeuinţele adlncite In pămtnt se foloseşte termenul
de "bordei� sau mai rar "borc:l.eiJao; " (vezi p. 93, voce nr. 5727-5728. In loc de "scmi
bordei" se poate folosi denumirea de ,locuinţă semilngropatA", denumire preferată
de etnografi.
Cf.. 1. Vlăduţiu, Etnografia rom4neasc4, Ed. ştiinţifică, Buc., 1973,
.
p. 158.
31 I. Mitrea, Carpica, VI, 1973-1974, p. 57.
32 V. Spinei şi Dan Monah, Mern Antiq, Il, 1970, p. 373-374.
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0,80-0,95 m faţă ·de nivelul antic 33. In aşezarea de la DavidEmi, diJi.
VI-VII , adincimea bon:lreielor ajungea plnă la 0,95 m in cazul �o
cuinţei L 1 5 (pl. XIIV2) .sau 1 , 1 0 m la locuinţa L-19 (pl. XIII/1). Adîn
cimea locuinţei L 8 din sec. VI-VII de la Izvo.are-Bahna, varia intre
0,65 m şi 1,05 m, in �urroţie de panta t.eremJlui 34 (pl. XVII/3).
Podeaua locuinţelor de tip bordei, din aşezarea din sec. VIII-IX
de la Izvoare-Bahna 3&, se situa la cea. 0,80-0,90 m in cazul locuinţei
L 2 şi la · 0,90-1 ,10 m la locuinţa L 5 (pl. XIX/1). Pînă la 1,10 m se
adincea groaJpa locuinţei L 1 7 (pl. XX).

sec.

Sintetizînd observaţiile privitoare la adîncimea locuinţelor, din se
colele VI�IX, rerultă următoarea diagramă (nr. 1).
Nt. tit

OIAGRANA nr. J

' loculnţll
6
s

- IJACĂU
- - - - OĂ'IIOENI

,...
... '
1

1
1

1

"'

- --- IZ VOARE · BAHNA
- Adtnc1m1 lfl•tlii

1

4
J
1

....

... ... ...

O.JD-0.5

' ,
...
O.ltS ·CliD

D.6B-0.75

0.�(}..90

D.fD-1.

Din această diagramă rezultă că in mar� lor majoritate locuinţele
din secolele. Vl-IX, se aclincee.u in pămint cu coa. 0,40-0,90 m.
Atît semibordeiele cit şi bordeiele sint de formă rectangulară, a
vind de obicei colţurile mai mult sau mai puţin rotunjite. In marea ma
joritate a cazurilor, locuinţele' stnt de formă aproape pătrată (pl. VIII/3 ;
IX/2 ;' X/1-3 ; XI/2 ; XV/1, 3, 4 ; XVIL/1-3 ; XVIII/2, 4). O formă a
proape pătrată au unele locuinţe din sec. VI-VII de la Bacău-Curtea
domnească (L 2 şi L 7), Izvoare..Bahna (L 6, L 7, 1L 8 şi L 13) şi Davi
deni (L 1 , L 6, L 7, L 8, L 9 şi L 20). Tot de formă aproximativ pătrată
srinlt şi 'l.mele locuinţJe din 5ee. VIII-IX de � � (L 5) şi Iz
voare-Bahna (L 5 şi L 10). Uneori groapa locuinţelor are o formă drep
tunghiu1ară (pl. XI/2 ; X:IJ/2 ; XV/5) sau trapezotdală (pl. VIII/2, 4 ;
33 I. Mitrea şi Al. Artimon, Carpica, IV, 1971, p. 230, fig. 5, p. 239.
34 I. Mitrea, Csrpica, X, 1978, p. 207, p. 231, fig. 1/3.
35 l. Mitrea, Carpica, VI, 1973-1974, p. 57 ; 61, fig. 4 ; idem, Carpica, X, 1978,
p. 21 1-213.
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XJ./4 ; XII{� ; XX). O fonnă d.reptunghiulară .au unele locuinţe din
VI-VII de la Davideni (L 4, L 15 şi L 1'9) şi Izvoare-Bahna
(L 12) , precum şi citeva din locuinţele din sec.VIII-IX de la Bră
şăuţi 36 (L 4 şi L 6) şi Izvoare-Balma (L 1 şi L 2). Mai rar tntilnite, sint
locuinţele oare au fonna unui ;bmpez. Aşa sint de exemplu, unele lo
cuinţe din secolele VI-VII de la B.acău....Cu:rtea domnească (L 5 şi L 9),
Davideni (L 10 şi L 1 3) şi Izovoare-Bahna (L 9) sau altele din sec.
VIII-IX de la Brăşă uţi 37 (L 1 0) şi Izvoore �Bahna (L 14, L 1 7).
Suprafaţa locuinţelor din secolele VI-VII variază intre 5,00 mp
cit are L 9 de la Izvoare-Bahn.a {pl. XVII/4) sau 9,90 mp cit măsoară
podeaua locuinţei L 9 de la Davideni (pl. X/4) şi maximum 23,75 m p
în oazul locuinţei L 1 6 de la Davideni (pl.XII/3) sau 26,10 mp cit mă
SIJI"a podeau.a locuinţei L 9 de la Bacău (pl . Vlll/4). Aproximativ i ntre
aceste limite se situează şi dimensiunile locuinţelor din aşezăriie din
sec. VIII-IX de la Brăşăuţd şi Izvoare-Bahna.
Dispunerea pe diagramă (nr. 2), a s uprafeţei locu inţelor di n aşe
zările din secolele VI-IX, de La Bacău, Davideni şi Izvoare-Bahna. se
prezintă astfel :

secolele

7

Nr. dtt

tacuinţtt

DIAGRAMA

'
5

!
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1
•

,

,'

,

1

nt
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'
\
'

\

- -- - - --

fi A C Ă V
OAVIOE NI
1l V0ARE - 8A HftA
Supralttftt mtt�"

J
1

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

r7 -10

5

10-13
13-16
Supra la!a fn m.p

După cum se observă, majoritatea locuinţelor, din sec. VI-IX,
regiunea de oare ne ocupăm, au suprafoaţ.a intre coa 10 rnp şi coa. 17
mp. O singură locuinţă, ere S'l.lpl'1Blaţ.a de 5,00 mp, ilalr 5 loou!inţe au
suprafaţa de peste 18,00 mp.
din

La

unele din l ocui nţele dezvelite, la colţuri

J,aturilor s-.au surprins gropi -circu1are

sau

�Şi mai rar pe mijlocul
ovale (pl. VIII/1-4 ; X/1-3 ;

36 V. Spioei şi Dan Monah, op. cit., p. 373-374.
37 Ibidem, p. 374.
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XIII ; XV/3, 6) in care au rost introduşi stilpii (furcile) pentru susţi
nerea pereţilor fŞi acoperişului . Di.ametrul acestor gropi varia tntre 0,250,30 m şi 0,35 X 0,42 m, ia.r adincimea intre 0,25-0,55 m. Asemenea
gropi au fost inttlni·te la :unele locuinţe din sec. VI-VII de la Davideni
(L 6, L 7, L 10), Costişa 38, şi Bacău (L 2, L 5, L 7 .şi L 9), precwn şi la
unele locuinţe din sec . VIII-IX, cum este L 5 de la Izvoare-Bahna
La marea majoa.".itate a locuinţelor -însă, atit din aşezările din sec.
VI-VII, cit şi din aşezările din etapa următoare, sec. VIII-IX, nu s-au
descoperi·t gropi carre să fie puse in legătură cu prezenţa unor stilpi
de susţinere a aroperişului şi pereţilor. De obicei, in asemenea situaţii
se consideră că pe marginea loc i n�lor erau dispu.')i tălpici de lemn
pe care se sprijinea aroperi-şul 39• Desigur, folosirea tălplcilor pe mar
ginea gropilor locuinţelOII", tăflpici pe oare se ridica inb'eaga structură
a locuinţei, este posi•bilă, deşi această metodă presupune o măiestrie deo
sebită a constructorilor. Apoi, apăsarea greutăţii pereţilor şi acoperişului
pe aceşii tă lpicl , m- f i putut provoca surparea malulilor gropilor de lo
cuinţă . Observaţiile din ·teren, � la Davideni şi Izvoare-Bahna, par a
nu confirma folosirea frecventă a tălpicilor de lemn in construcţia a
Ci!Stor bordeie .şi semihoroeie. Este posibili in schi mb, oa in multe ase
menea cazuri, in care nu s-eu surprins gropi de stli lpi , 1a colţurile pode
lei, .aceşti stllpi si fi fost situaţi in afara boirdeiului sau semibordeiultJ1,
la oarecare distanţă de marginea acestor gropi 40• Fi�te că urme!e a
cestor stilpi sint mai greu de surprins, sau chiar imposibil "1, mai ales
dacă avem in vedere că a<."e"Şti stilpi erau fixaţi, in majoritatea cazurilor,
chiar 'in pămintul de � ma�r.gine ecos din groapa făcută pentru amenaja
rea locuinţei. După distrugerea locuinţelor, cu timpul, prin apLatise.rea
acestui pAmint, au di�rut şi unnele stilpilor de susţinere . Prin plasa
rea S'lflpilor de 6U6linere a acoperişului fn ufam gropii locu:in:ţelor, se
putea p-elungi 1J)Oala acoperişului, probejindu-se mai hine marginile gro
pi!or de bordeie şi semibordeie, precum şi cupboare'le din lut, si
tuate de obice i in afara perimetrului rectangu lar al locuinţei şi care
aveau ·doar gura in interiorul inciperi i .
·La unele locuinţe, lngropa� parţ.i.al in pămînt şi de mici dimensiuni,
foarte probabil că acoperişul eM aşezat direct pe ·pămînt, afjoll cum se
u

proceda �i In

cazul

oolfbelor de S'l.lprafoaţă.

Observaţiile privind sistemul de construcţie al pereţilor !;i acope
rişuil.ui s'lnt sumare . Unele bucăţi de •bîrne oarbonizate, aflate in citeva
locutnţe de la Davideni, Bacău, Izvoore-Bahna, fragmentele de chirpic
ars tn unele cazuri, avind imprimate urme de pari şi mai ales nuiele,
coroborate cu unele date etnografice "2, pot duce la concluzia că pereţii
38 Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu şi 1. Milrea, op. cU., p. 236, fig. 2.
39 Dan Gh. Teodor, Carpica, II, 1969, p. 261 ; idem, TerUoriul est-COt'po
dc... , p. 15.
40 Ibidem, p. 15, exemplu Dodeşti şi Botoşann.
4 1 V. Spinei şi Dan Monah, op. cU., p. 376 ; 1. Mitrea, Carpica, VI, 19731974, p. 64.
42 Ion Vlăduţiu, Etnogrofia romcineoscd, Ed. ştiinţifică, Buc., 1973, p. 149-- 190.

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

68

IOAN MITREA

aoestor J.ocuin� emu din bîrne de lemn lutuite sau· din nuiele împletite
şi lutuite. La unele �e, probabil că 'peste scheletul acoperişului, rea
lizat din pari, nuiele şi păioase se punea un strat de pămînt. Pe baza
observoaţiîlor făcute, mai ales 1a locuinţele in oare s-au găsit gropi de 1a
stilpii de susţinere, se. poate presupune că, in epoca secolelor VI-IX,
in majoritatea oazuriloc acoperişul eva în două ape, mai ales la locui n
ţele cu o s upmfaţă mai mare. La locuinţele de mici dimensi uni este po
sibil oo aoope.rişlJ.} să fi fost construit :într-o singură pantă �u ooni<:, in
ultimul caz mai uşor de realizat şi mai rezi stent 1a vint. Podeaoo locuin
ţelOr ern am enajoată prin bătătorire, de cele mai multe ori nel'lealizindu-se
o supNllfaţă orizontală. rn dteva cazuri (Bacău şi Izvoare•Bahoo) s-au
găsit �gmente de lipitură, ceea ce presupune că .uneori podeaua, cel
puţin parţial, in jurul vetrei, era lut�tă.
In unele locuinlje s-au �lat laViţe cruţ.ate din lut, de dimensiuni
vari,abile. Astfel de amenajări s-<au intilnit in �locuinţele din �- VI-VII
de la Davideni L 1 5 (pl. XIL/2) şi L 19 (pl. XIII/1 ; X,V/5) şi Izvoare
Balma L 9 (pl. X�VID/4 ; XXI/2). ln locuinţa L 12 de ila Davideni, a, :(.ost
construită o lav:iţă (bancă) pe pari fi xaţi in pămînt. Cu cîtew excepţii
(Daviqen:i L 5 IŞi iL 22 ; Izvoare•Bahna L 9) int!Nlrea in locuinţe nu ş-a
sur,prins cu certitudine. Este de .presupus i� că aceas� se afla ·in di
recţia gurii cuptorului sau vetrei şi aproape fără �xoepţie pe la tura aflată
pe panta joasă a terenului .
Pe lîngă locuinţele semiingropate, se �unosc şi cîteva loouinţe de
S'Uprafaţă (pl. XIX/3). Astfel, în � din sec. VIII-IX de 1a lz
voare-Bachna S-4U desooperit două asemenea locuinţe (L 4 şi L 1 1) 43• Cu
precizarea că podeaua acestor -locuinţe se afla diTeCt . pe nivelul de căl
care al epocii, toate celelalte elemente sint asemănătoare cu ale locuin
ţelor semiîngropate; prezentate mai · sus ;şi pe oore nu le mai repetAm.
Fl()larte probabil. că · tat locuinţe de s�aţă, reslpeotiiV colibe temporm-.e,
folosite cu predilecţie vara, ar trebui . să socotim ş-i punctele marcati!
prin vetre in 6'E!I" liber, destul de frecvente in aşezarea de 1a Izvoare
Bahna, atit i n nivelul apaniinind sec. . VI-VII, cit .şi in nivelul mai nou
al aşezării, atribuit sec. . VIII-IX 44.
Marea majoritate a locuinţelor descoperite in �ările din sec. VI
IX, cercetate pînă acum, au fost dis� prin acţiunea factorilor netu�
rali. După obserwţiile făcute cu px;ivire la. sistemul de const;rucţie şi
unele analogii de natură etnografică, es� de presupus ,că o asemenea
locuinţă nu rezista mai mult de 1 5-20 de .ani, du� care unn_a o refa
cere a scheletu'lu.i şi 131C0perişului şi apoi !'fupă un timp ��in;ta .. §i
·
oonstruia"ea altei looufuţe.
Multe d in locuinţele dezvelite par a fi d'ispărut in unna unar in
cendii provocate întîmplător, fără a fi vorba de dispa�iţia totală a 1\Illei
aşezări printr-un incend'iu provocat de atacatori (fenomen constatat in
·
alte perioade listori�e).
.

·

43 1. Mitrea, Carpica, VI, 1973-1974, p. 62-63, fig. fi ; "idem, CBrptca, X; 1978,
!
p. 2 13 şi fig. 4/3.
44 ·I. Mitrea, Carplca, X, 1978, p. 210, 214.
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Pe .baza observaţiilor din teren se pare că prin incendiu au dispă
rut unele locuinţe de. la Bacău-Curtea domnească (L 6 şi L 7), Davideni
(L 9) şi Izvoare-Bahna '(L 1 , L 2, L 5 şi [., 12).
3. Anexe gospodăreşti.
In 1oate locuinţele, descoperite în aşezările din Sec. VI-IX, din re
giunea de care ne ocupăm, au fost desco perite instalaţii pentru foc, con
stind din cuptoare din piatră (pietrare), cuptoare din lut şi vetre sim
ple ·din pietre. Singure excepţie, proba'bil, o constituie locuinţa L 6 d e
la Bră�uţi, care nu a avut instalaţie de incălzire "5•
a Cuptoare. Intre anexele de uz ·g<>Spodăresc, f.recvente sint cuptoa'I"ele
din piatră, cuptoarele din ;lut şi vetrele deschise.
Ca :regulă, cuptoarele din piatră sint situate spre colţul de· nord ,
nord-ves t saru nord-est şi foarte rar in colţul de sud-est. In cazul ve 
trelor simple din 1piebre, acestea rsînt situate spre una din laturi sau ool
ţutri, iar uneori pe mi·j[ocul locui nţei (Davideni L 2).
Cuptoarele din lut sint situate in marea majoritate a cazurilor in
afara locuinţelor, respectiv în afara perimetru1ui rectangular, avirid door
glLI'Ia în interiorul bordei uiui sau semibordeiului. Intr-un singur caz, la
Davideni (L 2), şi în altul la Izv93re-Bahna (L 1 2), cuptorul de lut a fost
realizat în interioru\ locuinţei (pl. IX/2 ; XVIII/1). ln c�le mai multe
situaţii, în fiecare locuinţă s-a găsit o singură instalaţie pentru foc.
S-au intilnit însă şi locuinţe, �n care s-au aflat două sau chiar trei
instalaţii pentru. foc. Cîte un cuptor din lut şi o vatră din pietre s-au
ăsit in unele locuinţe de la Davideni {L 6 �i L 9) şi I zvoare-Bahna (L 1 2).
n locuinţa L 5 .de la Davideni s-au găsit două cuptoare din l ut (pl. X/3),
iar in locuinţa L 12 s�u descppelit iresturile unui cuptor din lut şi ale
unui cuptor din pietre (pl. Xli/3). Intr-un singur caz (Davideni L 14) în
acee&'1 i locuinţă s-au găsit trei instalaţii pentru foc. respectiy, două cu�
t oare din lut .şi o vatră deschisă din piebre (pl. Xll/1 ; XV{l). Şi in a
şezările di n sec. VIII-IX se intilnesc locuinţe cu do uă i nstalaţii pentru
foc. Astfel, in locuinţa L 3 de 1a lzvoare-Bahna, s-a găsit o vatră nes.
chisă din pietre �i UI;1 cuptoraş din lut, adincit cu cea. 0,30 m faţă de
nivelul podelei: ·
at . Cuptoare din ·piatră. Frecvent Intîlnite in aocuinţele din sec. VI-IX
cuptoarele din piatră 1(pl. XVI/3 ; XXIII, 3, 4) au fost realizate dil'l: bolo
vani şi piatră spad�. fiJmţi cu pămînt bătătorit (de obicei pămînt gal
ben, din săpătura gropii locuinţelor semiingropate). La exterior, cup
toarele din piatră au o 1formă rectangulară !Şi ma.i r8JI" semicireulară. Pe...
reţii din piatră, ingrlldeau deseori o vatră dreptunghiuLarA, av,ind col
\urile mult · rotunjite, alteori o vatră o vală sau circulară. Vatro, deseori
făţuită, era mai mult sau mai puţin a!lbiată. Aproape in toate 'Cazurile,
pietrele ne 1a baza cuptorului erau mari. Deseori cuptoarele din· piatră
aveau bolta încheiată. ·In ·cazul in ·care 1bolta nu era realizată în :intre-

f.

Ş

. ·i5 V. : Spinei i Dan. Monah, op. cit., p. 376. In această locl.Unţă, menţionează
autori�. :,s-a găsit foarte puţin inventar". Foarte probabil ca această construcţie , să
hu Ji fost ·foloSitĂ pentru locuit, el să fi avut d altă destinaţi�, · poate chiar adăpost
pentru animale (s. n.).
·
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gime din piatră, pentru incheierea bolţii se foloseau "vetre portative"
reali22ate dl·n lut, aşa cum ·par să indice fmgmentele din oaceste vetre a
flate in citeva locuinţe, in zona pietrelor prăbw;ite de la cuptor, oa la
Davidimi (L 1 3 şi L 1 5 ) şi I zvoare Bahn a (L 12 şi L 14). Cuptoarelle din
piatră se intilnesc atit in locuinţele din sec. VI-VII (Costişa, Bacău,
Ştetian cel Malre, Davideni, Izvoa.re-Bahna) dt şi in locuinţele din sec .
VIII-IX (Brăşăuţi, Izvoare-:Bahna, Văleni-Neamţ etc.).
a2• Cuptoare din lut. Un alt tip de cuptor, folosit cu predilecţie pentru
copt şi intilnit mai frecvent în aşezări'le din sec . VI-VII şi mai rar dn
aşezările din sec. VIII-IX, il oonstituie cuptorul din lut..
Majoritatea cuptoarelor din lut aiU bolta amenajată (pJ.. XlV/1-4 ;
XV/ 1 , 3-5 ; XVI/1-2, 4-6), mai ll"al" inti1nrndu� �i cuptoarele realizate
în totalitate prin cotlonire, deci in calup din lut cruţJat (pl IX/2 ; XVIII/1 )
ln mai multe cazuri la .gura cuptoarelor s�u găsit bolovani mari avînd
pe de o parte rol de consolidare a guri i , iar pe de altă parte ·rolul de a
păstra pentru o durată mai m are o tem pera tură ridicată. Uneori au
fost fixate pietre şi in interiorul cuptoarelor, 1a li mita dintre vatră şi
in<oepuful �i bolţii, pietre oare au .avut în primu� rind rolu1 de a
consolida ·şi susţine pereţii cuptorului, respectiv 'bolta.
lnălţimea bolţii acestor cuptoare varia intre 0,30-0,50 m. La cup
torul din locui n � L 6 de la Davideni, păstrat .aproape intreg (pl XV/3 ;
XVI/2) înălţimea maximă, măs'W'ată de la nivelul vetrei la punctul cel
mai rid:i<lat al bolţ ii , era de 0,40 m .
Vatra cuptoarelo r d i n lut e r a aproximativ ci rculară sa u puţin ovală.
Atunci dnd aceste cuptoare sint in i nteriorul locuinţei, intr-unui din
colţuri au vatra foarte puti n înălţată faţă de podea (Davideni , L 2) sau
chiar adinci·tă puţin faţă de n i ve lu l podelei (lzvoa.re-Bahna L 1 2). In
toate cazuriile ln.să in care cuptoaTele din lut, au fost realizate in afaro
perhnetrului �rectan:gular al locuinţei, avtin� doar gura spre interior, şi
acestea sint cele mai numeroase, vatra se afLa situ ată mult mai sus de
cit pocleaua locuinţelor, uneori chiar destul de m ult, uşul"ind astfel .ac
cesul la cuptor ( pl. X/3 ; XIII/1 ; XX).
Diametru! vetrei cu ptoarelor vari.ază intre 0,85 m (Izvoare-Bahn.a,
L 1 2) F1aU 0,90 m (Davideni, L 1) ş i 1 , 1 5 X 1 ,4 5 an (Daviden'i , L 1 2), 1 ,30 X
1 4 0 ·(Davideni L 1 9) şi max i mum 1 ,50 rn cit măsoară va tra cuptorului
nr. 1, real i m.t in aer liber, din aşezarea de Ja Davideni.
Vatra propri1u-zisă em puterniiC arsă, 1pe o gTQSlme de coa 3-4 pină
la 8 1 0 cm, sub care păm întul se prezenta in.roşit cu nuanţ.e de la !n
ehis spre deschis, pe o adoindme de inci 5-1 2 cm. La fel, pereţii pro
priu-zişi ai cuptorul u i, erau puter nic arşi, pe o grosime de cea 3-10
am, după care urma un alt LS't:r1at de păm'int ars pe o grosime de ld
6-1 2 -cm .
Este cazul să precizăm că asemenea cuptoare din lut s� gAsit tn
special in aşezările din sec. VI-VII, in unele din aceste aşezări acest
tip de instalaţie fiind foarte numeros (Davideni), iaT tn altele lipslnd .cu
tot ul (Bacău-Curtea domnească). In sfN-şit, mai precizăm că asemenea
cuptoare s-au găsit nu nwnai tn cadrul aocuin ţelor ��e In interior sau
-

.

.
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.afara perimetrului rectangu1ar), ci ş i in spaţiul dintre ele, respectiv

liber.
In aşezarea de La Davideni, spre limita de nord a aşezării, au fost
descoperite pînă acum cinci cuptoare din lut, siruate in aer liber. A
ceste cuptoare, construite la oarecare distanţă de locuinţe, da-r cu sigu
ranţă deseTVind aceste •locuinţe, sint de forma �i dimensiunile celor aflate
in locuinţe (pl. XIV/1-4 ; XVI/4-6).
Dacă in oazul aocuinţelor, a<."Ce!Sul la g·ura cuptor-ului se făcea din
groapa locuinţei, la cuptoarele in aer Jitber, s-a realizat in faţă uneori o
cameră de .acces de formă trapezoidală sau ovală.
Cuptoarele din lut au fost folosite cu predilecţie pentru copt piine.
Uneori, aceste cuptoare, ca şi unele pietrare, peste care se aşeza o va
tră portativă sau se aşezau tipsii, erau folosite şi 1a uscatul şi prăji.tul
boabelor �6, uşurînd procesul de decocticare
Fragmentele de vetre portative descoperite, indică in genere, forme
pă1lmte, cu latl.Jil'ile de maximum 1 m, 111m1ginile i-nalte de 8-1 1 cm, ro
tunjite la exterior şi groase de 2,2-5 cm, grosimea fundului variind
intre 1 ,5-2 cm IŞi 4-5 cm. Semnalăm că in aiara vetrelor portative de
formă patrulateră, inti lnite la Davideni, Brăşăuţi, Izvoare-Bahna etc.,
1n locuinţa L 13 de la Davideni, s-au găsit mai multe f.ragmente din oare
s-a lntregit o vatră circulară, de forma unei "tipsii mari", cu diametru!
de 0,60 m, fundul şi marginea .groase de cea. 4 cm, iar inălţimea bordurii
de 10 cm. Tot la Davideni in Jocuinţa L 23 s-au găsit fragmente dintr-o
vatrl portativă, de !formă uşor ovală, cu diametrele de O, 79 X 0,62 m.
In legătură cu folosirea cuptoarelor din lut, este de pn!IS'Upus că
lmeori era.u utilizate şi pentru prelucrarea metalelor. Aşa s-ar explica,
aflsrea in mai mulw cazuri, in faţa cuptorului, ca de exemplu in lo
cuinţa L 1 9 de la Davideni, a mai multor bucăţi de zgură. In sfîrşit,
Il'l1 trebuie exclusA şi folosirea acestor cuptoare pentru ars cer amica mai
ales e v-aselor lucrate cu mina, arse slab '?i neuniform.
Precizăm că in regiunea de care ne ocupăm, nu a fost descoperit
p!nă acum nici un cuptor special perrflru ars ceramica, din secolele VI-IX.
b. VetTe deschise. Acest tip de amenajare, intilnit cu predi lecţie in in
teri<lrul locuinţelor, daa- �i in aer liber, este de fonnă ovală sau circu
lară, constind dintr-o lipitură, groasă de coa. 0,03-0,07 m mai mult sau
mai puţin albiată, mărginită de ·pietre, care au fost puternic inr�ite
de foc.
Asemenea vetre deschise din pietre s-au găsit în locuinţele din sec .
VI-VII de la Bacău (L 1), Davideni (L 1 1 , L 16, L 1 7, L 1 8 şi L 21) şi
Izvoa:re-Bahna (L 8 şi L 13), precum şi in afara locuinţlel01r, in aer liber·,
in aşemrea de la lzvoare-Bahna (Vt . V2, V", V5 �i Vs).
Vetre deschise din pietre s-au găsit şi in locui n ţele din sec . VIII-IX
de l.a Bcr�ăuţi 47 (L 4 şi L 1 0), precum şi la Izvoare-Bahna, in locuin
ţele de suprafaţă (L 4 şi L 1 1 ), dar IŞi in locuinţele semiingropate (L 3).
.aer

.

,

f8 J. Kudmac, Am Mold, I. 1961, p. 232.
47 V. Splnei, Dan Monah, op. cU., p. 373-375.
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Menţionăm •aici !f.a,pbul că la I zvoare-Baihna, �n nivelul din sec.
<in secţiunea S3ş, s-.a găsit o 'W:rtră ;în groapă liB, de fonnă �
proximativ ci•rcullară in plan, cu diametru! de cea . · 0,60 m �i adîncă de
0,30---:0 ,35 m. Asemenea vetre in groapă, pentru a proteja focul impo
triva curenţilor puternid, SIÎnt cunoscute in epoca prefeudală , de exem
plu la Dridu 19, fi ind folosite 1a sate, v.ara, pin ă in zilele noastre.
c. Gropi d e provizie şi menajere. ln ttoatte a.şezările din secdlele VI-IX ,
cu · deosebi re in cele în care s-au să pat suprafeţe ma'i mari (Davideni şi
lzvoare-Bahna), au fost descoperite gropi de dirferite forme, cu a dî ncimi
si tuate intre 0,80-1 ,20 rn. Majoritatea au formă cHindrid sau de sac,
cu gura mai strîmtă, diametru! wriind intre cea 1-1 ,20m şi fu ndul pu
ţin a1bilat. Unele din aceste gropi a·u putut să fie fooosite pentru păstra
rea proviziilor •(boabelor), altele insă, din oare s-a scos lut ce a fos t folo
sit pentru lipit -şi probabil confecţionat ceramică, ulterior au fost ,folo
site drept gropi pentru aruncarea resturilor menajere.

VUI-IX,

reguJ:altă. a .acestor gmlpi, ceea oe ne
aveau o oarecare destinaţie �i nu sint numai simple gropi re
zultate ca urrn.are a acţiunii de scoatere a lutului. necesm- unor acti
Oricum, este de reţiJn'lJ.t , lfonna

indică că

vităţi gospodăreşti.

anexe gospodăreşti de tipul celor din aşezările d in se
regiunea centrală .a MoldOV'ei dintre Carpaţi şi Siret,
au fost descoperite Şi în Celelalte regiuni ale teritoriului est-carpatic şi
pe un plan mai larg in ·tot spaţiul oarpato-dunărrean. Astfel, locuinţe a
dîncite parţiru �n pămint, avind vetre, cuptoare din piatră sau cuptoare
din lut, asemănătoare celor aflate in aşezărille de l·a Oostişa, Bacău, Da
vicleni, Izvoare-Bahna (primul nivel), Ti:rpejti, Ştefan cel Mare etc. au
fost descoperite in mai multe aşezări datlate •in secolele VI-VII, din
Locuinţe ş i

colele VI-IX, din

cele lalte regiuni ale Moldovei, dintre eaTe amintim pe cele de la Şipot
Suceava 50 B otoşana !i l , Lozna-Dorohoi &2, Cucorini !i3 etc. Asemenea. lo
cui nţe au fost descoperite �i ,i n .aşezările din secolele V-VII de la Bu
dureasca M, Căţelll'l Nou 55, Ciurel 56 şi Dulceanda �7 in Muntenia, la Fă
căi-Branişte 58 şi în alte citeva puncte din Oltenia 59, la Bezid � Săla48 I . Mitrea, Carp ica, X, 1978, p. 214.
49 Eug. Zaharia, SăpifturUe de la Dridu. Contribuţii la arheologia .perio4Gei
de formare a poponduf roman, Ed. Acad., Buc., 1967, p. 76.
pO M. Matei şi colab., Mater�ale, IX, 1970, p. 375, 38 1-382.
51 Dan Gh. Teodor, Carpica, Il, 1969, p. 261-264, cf. referirile La Botoşana ;
idcm, MemAntiq, 1, 1969, p. 187, fig. 4, p. 188, fig. 5.
52 Dan Gh. Teodor .şi 1. Mitrea, Arh Mol.d, IV, 1966, p. 280-282.
53 Silvia Teodor, Arh Mold., VIII, 1975, fig. 4.
54 V. Teodorescu, SCIV, 15, 1964, 4, p. 488-489.
55 Valeri u Leahu, CercArh Buc., 1963, p. 36-38.
,56 Margareta Constantlniu, SCIV, 17, 1 966, 4, p. 668.
. 57 Suzana Dolinescu-FC!'che, Aşezifri din seoolele 111 şi VI l!.n. ·in sud-vestul
Munteniei. Cercetifrile de la Dulceanca, Ed. Academiei, Buc., 1974, p. 63-90.
58 O. Toropu şi Onoriu Stoica, Historica, I I, 1971, p. 54, 56, fig. 2.
59 O. Toropu, Romanitatea tirzie şi strifrom4nU in Dada Traiană sud -carpati cd,
Craiova, 1976, p. 121-125.
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.Bratei 61, Cipău-Sf. Gheorghe 62, Hănnan 63, Rotbav M şi în alte
locuri din rrr-ansilvania 65.
Locuinte de ti pul ,celor de la Brăşăuţi , Izvoa.re-Bahna (nivelul mai
nou), .Poi•ana-Dud.ceşti, Văleni-Neamţ etc., au fost descoperite · in aşeză
rile d!in secolele VIII-IX de la H1incea 66; Spinoasa 67, Dăneşti 68, On
ceşti 69, Băiceni 70 din Moldova, precum �i in aşeziri din aceeaşi vreme
din. Muntenia 71, Oltenia n, Transilwnia şi Banat 73.
Este locul să menţionăm că locuinte asemănătoare in oare s:.ta�U gă
sit i.nSitalaţii de :foc de t�pul cuptorului din J.ut se intilnesc şi in vremu
rile precedente, de exemplu in �ările oarpice 74, precum şi in aşezi
riie din epoca Ulril'lă'boare, pînă �n plină epocă !feudală 75. De al-tfel, con
siderăm semnificativ faptul că numele de bordei şi vatră 7� moştenite
din fondul autohton preroman 77, s-a transmis din generaţie in generaţie,
fiind o expresie a contin ui tăţii de viaţă a• . băştinaşilor, pe aceste me
leaguri.

şuri �•

III. RITUL FUNERAR.
Documen·taţia privind cunoaşterea ritului funemr, din ·regiunea cen
trală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret · tn secolele VI-IX, este foarte
l acunri şi aceasta din motiwl că· nu au fost Inel descoperite, şi cu atit
mai puţin cereetate metodic necropole din acee vreme. Situaţia eceasta
se· ronstată tn ansamblu �n tot :teritoriUl de azi el Moldovei 78, dupA 'cum
este observabilă şi în teritoriul dintre Prut şi Nistru (9, contrastind vizi60. Z. Szekely, SCIV. XIII, 1962, 1, p. 48, 64.
.
61 I. Nestor, RRH, 3, 1964, 3, p. 400 ; Eug. Zaharia, Dacia, N.S., XV, 1971, p.

m-�

.

62 M. Rusu, Apulum, IX, 1971, p. 721,. nota 38 ; ' D. Protase, Banatlca, 1, 1971,
'

p. 100, 103.
63 Tara Blrlri (sub redacţia Nicolae DunAre), Ed. Acad., 1, Buc., 1972, p. 45, şi
informaţii primite de La Mariana Marcu, care a efectuat cercetările.
64 I bidem, p. 45 şi informaţii suplimentare de la Mariana Marcu, care ne-a
arătat şi rnaterlalele, In septembrie 197 8.
615 Mircea Rwu; Bal"'atlca, 4, 1977, p. 180-182.
66 M. Petrescu-Dimboviţa şi colab., SClV, IV, 1953, 1-2-, p. 312 ·şi unn . ; SCIV,
V, 1954, 1:-2, p. 233. şi unn. , SClV, Vl, 1955, 3-4, p. 67� şi urm .
67 A. Niţu şi D. Teodor, Materiale, V, 1959, p. 485 şi urm.
68 M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, Materiale, VIII, 1962, p. 47 şi urm.
69 1. Mitrea, Coa%'pica, IV, 1971, p. 273, "274,· fig. 2.
70 1. Ionlţă şi V. Spinel, ArhMold, VIII, 1972, p. 307 şi unn.
71 Maria Comşa, Cultura materială veche rom4nealcc1, Ed. Acad., Buc., 1978,
p. 16-42, datele privind locuinţele şi dependinţele lor, din secolele VIII-IX.
72 O. Toropu, Romanitatea tirzie ... , p. 1 50-1 55, datele · referitoare la secolele
·

· ·

VIII-IX.
73 M. Rusu, Banati ca , 4, 1 977 , p. 1 87, 203-204.
74 Gh. Bichir, SCIV, 16, 1965, 4, p. 681 ; idem, Cultura carpic4 Ed. A cad. Buc.,
1973, p. 24.
75 N. Constantinescu, Coconi, Un sat din Cîmpia romdn4 in epoca lui .Mircea
cel Bdtrfn, Ed. Acad. Buc., 1972, p. 38, fig. H/2.
78 VatrA, cu sens de loc unde se fa ce focul, dar �Jl cu sens de locuinţă, casă,
aşezămlnt stabil, aşezare stabilă, etc.
77 1. 1. Russu, Limba traco-dacilor, cd. II., Ed. ştllnţifieă, Buc., 1967, p; 204 şi 215".
78 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est ...carpatic..•, p. 18-19: ; 75-76.
79 1. A. Rafalovici, Slaviane VI-IX vv, • llloldavii ; Chişihău; 1Q72; p. -214-219.

,
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bll cu tabloul reali tăţilor arheologice din epoca precedentă. a veacului .al
IV-lea ao sau chim- a veacurilor II-III e n. 81, pentru oare baza documen
tării o constituie în primul rind rezultatul cercetări lor intr-un mare nu
măr de necro pole şi mai puţin in aşezăr-i le corespunzătoare.
O singură necropolă a fost sem nalată i n regiunea de care ne ocu
păm şi aceea însă a fost in cea mai mare parte distrusă. Ne referim l'l
necropoLa de in humaţie de la Secuieni-Neamţ, din oare s-11 Tee'Upemt in
ventarul unui mormtn11 descoperit mtirnplător, .alte două morminte dezve
lite prin săpă1luri de salvare fiind lipsite de inventar 82• Inventarul re�
perat din mormi ntul descoperit iritimplător, constă din două brăţări din
bronz, cireu lare in secţiune, avi nd capetele îngroşa:te (pl . XLV/7). Prin
analogie cu unele descoperiri similare din Ungaria sau de pe teritoriul
ţării noastre, aceste brăţări pot fi atribui te larg secolelor VI-VII e.tl. 1!.1.
Un morm i n t de înhumaţie izolat, a fost, se pare, :lescoperit în apro
pi ere de Moldoveni-Neamţ 84, din care s-a ll'ecuperat o f rumoasă fibulă
de tip hilJ&ltin (pl. XLII/6) allribuită sec . V-VI e.n. 85• La limita de N-E
a regiunii de care ne ocupăm, la Săbăoani-Neamţ, localitate situată tn
interlluviul Moldova-Siret, a fost descoperit întîmplător un mormint de
înhumaţie, din care s-a recuperat o cataramă de bronz (pl. XLII/7) de fa<'
turi bizantină, caracteristică secolelor VI-VII e.n. 86,
Spre limita superioară a epocii de care ne ocupăm şi i nceputu l eta
pei urJ1l'ătOare, ·poate lfi in�t moomin:bul de inhumaţie descoperit izo
lat in ;cadrul necro.polei oarpice de la. Văleni-Neamţ 87.
]}elşi numărul descoperirilor de morminte este extrem de mic, .re>
pectiv cinci mor1minte, se pot face totuşi, cu J"eZervele cuvenite, une1e
cOnsideraţii privind riwl şi rltual'llril e de !nanormtn.tm-e in regiunea <le'.ll
trală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret 'in secolele VI-IX. Toate mor
mintele descoperlte sint de inhumaţie. Mormi ntul nr. 2 de la Secuieni
Neamţ, a aparţi nut probEWbil unui creştin 88• Menţionăm că morminte d e
.

incine.Mţie nu au fost des-coperite pînă acum in această regiune.
Adoptarea creştinismului, de către majoritatea populaţiei autohtone
din această regiune , incă din secolul al VI lea este susţinută de desco
perirea crudul'iţei de la ·Davideni, precum şi a unor vase avi nd pe umăr
i m pri mate semnul crucii 89, explicînd ex is tenţa ritului de inhumaţie.
-

80 1. loniţă, ArhMold, IV, 1966, p. 189-192.
81 Gh. Bichir, Cultura carpică, Ed. Aoad., Buc., 1973. p. 17, 19.
82 V� Ursachi, carpica, 1, 1968, p. 184-185 ; 1 .Mitrea, MemAntiq, li, 1970,
p. 356.
83 V. Ursachi, Carplca, 1, 1968, p. 1815, notele 36 şi 37 ; 1. Mitrea, MemAntiq,
II, 1970, p. 356 ; Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic..., p. 19.
84 Ioan Mitrea, SCIV, 24, 1973, 4, p. 663, nota 1.
85 Ibidem, p. 664-665.
86 Cercetări efectuate in 1967 de V. Ursachi, cf. Dan G h . Teodor, Teritoriul
est carpatic... , p, 19, nota 48.
87 In campania de săpături din 1966, in necropola carpică de la Văleni-Ro
•

·

-

man, s-a desoc>perit un schelet izolat, oare avea ea inventar un cercei de bronz cu
unul din capete in formă de S, ce poate fi datat In secolele IX-XI. Săpături 1. lo
niţă şi V. Uraach l . Informaţii, V. Ursachi.
88 V. Ursachi, OfJ, cit., p. 185 ; Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 19.
89 Joon Mitrea, SCIVA, 30, 11m1, 2, p. 152-154 ; 158-160.
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mai morminte de înhumaţie, ci şi de incinereţie.
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Evident că problemele privind. ritul de tnmormînrtare in secolele
VI-IX in regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret, oa şi in
general din regiunile de Ja răsă·rit de Carpaţi ale României, nu pot fi lă
murite decit pe ·baza unei documentaţii mai bogate. A-ceasta impune cu
necesitate intensificarea -cercetărilor pentru identificarea şi cercetarea sis
tematică a unor necropole şi respectiv a unui mare nwnăr de morminte.

IV CULTURA MATERIALA.
In locuinţele dezvelite, în anexele gospodăreşti şi stratul prefeudal
de cultură, din aşeză.rile cercetate, precum şi in cele citeva morminte
desooperi·te, s� găsit un inventar bogat şi variat. Adăug•ind la acest in
ventar şi unele materiale retultate din cercetările de suprafaţă, sau din
r·ecu perarea unor descoperiri întîmplătoare, se poate aprecia că avem o
�·umă de informaţii <.-e oferă date i mpor tlante pentru reconstituirea tablou
lui vieţii social-economice şi in pa�rte a vieţii spirituale, a · comunităţilor
ce au trăit in secolele VI-IX, in regiunea centrală a Moldovei dintre
Call"paţi .şi Siret. Ln cultura matterială dăn seoalele VI-IX, putem distinge
citeva categorii de materiale arheologice şi anume : ceramica, uneltele ,
podoabele şi alte piese de port, armele şi piesele de harnaşament
l . Cemmica. In toate aşezările cercetate, in ansamblul inventarului des
('operi t, ponderea oea mai mare o deţine cerem!ida. Analiza ceramicii din
epoca secolelor VI-IX, demonstrează că această categorie de material
·arheologic, foarte importantă pentru defini� cul.turli materiale, deşi are
unele elemell'te de un.itate şi continuitate, pe &baza luării in consideraţie
a numeoroa..<>e atribute intrinseci (cwn ar fi : tehnica şi materialul din
oare sînt confecţionate vasele, forma, m'ărlmea, omament:ele şi ampla
sarea acestora), poate fi periodlzată tn cel puţin două mari etape crono
logice : A) etapa secolelor VI-VII şi B) etapa secolelor VIII-IX.
.

1. Ceramica din secolele

•

Vl-Vll e.n.

t n aşezări le de la Costişa, Bacău-CW"tea domnească, Tirpeşti, Da
vicleni, Poiana-Dulceşti, Izvoare-Bahna (primul nivel prefeudal), Ştefan
cel Moare, Gurn Văii e'tc., s-a descoperit o apreciabilă cantitate de cera
mică, oa cărei anallm permite definirea unor �-ca:tegorii şi tipuri specifice.
După tehnica de prelucrare, criteriu obiectiv oşi impor.tant pentru o Olmle
rerizare, ceramioa descooerită 'in aceste aşezări se imparte 1n două cate

gorii princilpale :

ceramica Jucrată cu mina.
A2 - ceramica lucrată la roată.

A1

-

Raportul dintre cele două categorii ceramice diferă de la loculnţă
�zare la aşezare, dar intotdeauna predomină eera
mica ·lucrată cu mina (peste 85o;0). Aceasti constatare este valobili dupi cum s� observat - pentru int� spaţiu carpato-dunărean in
secolele VI-VII, vreme in care "cemm ica lucrată la roata rapidă de-

la locuinţă şi de la
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vine mai rară decit in perioada anterioară, in schi mb se dezvoltă foarte
rnwt ceremica lucrată cu mîna de tradiţie dacică" oo.
Plentru a ilustra -raportul dintre oeramioa lucrată cu mina şi cera
m1ca lucrată 1a roată, din etapa secolelor VI-VII, precum şi evoluţia
acestui oo.port de...a lungul epocii secolelor VIII-IX, citeva exemp le, q.t
pri nse în tabelul de la sfîrşitul acestui capitol, -considerăm că ne dau o
im BJgine demnă de l'lllat in seamă.
A1 - Ceramica lucrată cu mîna, care reprezintă .peste 850Jo d in totalul
cera micii descoperite, a fost oonfecţionată in geneoo.l dintr-o pastă gro
sie ră, .avind in compoziţie 'in majori tatea cazurilor cioburi pisate. lo�oalrte
rar se întîlnesc şi vase lucrate cu mî na, dintr-o pastă mai lhună, care
con ţine în compoziţie şi ·nisip sau microprundişuri. Este posibil ca acest
amestec, de nisip şi miaroprundişuri, să provină din .compoziţia natu
rală a lutului.
Vasele lucrate ou mina, din pastă groolietă, cu doburi 'in compoziţie,
in maljorl'llatea cazurilOir au pereţii şi fundrurile ing�roşate {pl. XXIli/4-6 ;
X:X:.VIII/1-3 ; XXX/1-26). Compoziţia pastei, a determinat ca după
ardere pereţii vaselor să fie sfăr'itnicioşi. Aroerea acestor vase a fost i n
completă şi neuniform!. Foarte probabil că multe din aceste vase nu ou
fost" arse în cuptoare speciale; ti la gura pietrarelor şi cuptoarelor din lut
din locuinţe sau din afam .arestom. Culoa.rrea exterioară a acestor vase
varimă de !a brun-ckăm'izilu la brun-cenuşiu, m'iezul pereţilor fiind 1n
general mai închis. Uneori se observă şi o ardere secundară , urmare a
fo:loosirit indelun.galte a acestor vase la fiert pe vatră. Atit datorită com
poziţiei pastei, cit şi modului de execuţie , suprl8faţa v�aselor lucrate cu
mina prezintă nereguLarităţi, asimetrii �i deformări (pl. XXIl/3, 5, 9 ;
XXIIli/5).
·ln cazurile, destul de ntre, clnd pasta a fost mai bi ne lfrăm�ntată �i
aceasta se int'impl ă deobicei cind. in compoziţie avea �i nisip sau micro
prunclişuri, provenite fie. din lutul na.tur.al sau urmare a unui amestec
intenţionat, au fost realizate vase cu pereţii mai regulaţi �i miezul dens.
In oadTul ceM.micii lucrate cu m ina, s-au in tilnit următoarele t ipu ri
de vase : vase borcan de dirferite mărimi, castroane, pahare şi tigăi
(tipsii).

A 1 a; Vas-borcan. de dimemiuni mici şi mijlocii, (pl.XXIV/1 , 3; 6· ;
XXVIv'l, 5 ; XXXHv'·l , 4-5 ; :XXXIII/3, 5) cu buza mai mult sau mai'
puţin răsfrlntă în afaM, rotrunjită, �i uneori puţin îngroşată, avind
corpu l mai mult bombat, gura întotdeauna mai mare decit fundul, care
este drept sau uneori ou un îlllCeput de talpă (pl. XXVIII/31 ; XXXII/15).
Multe din vasele de acest tip au pereţii şi in special fundurile ingTo
şate (pl.XXVIII/28-31). Unele vase..;boroan, din această categorie sin t or
namentate cu alveole (făcute cu unghia) sau · Cr-estături (făcute cu un
beţiŞOI") pe buză (pl. XX;Vll/14 ; XXXII/6-7 ; XXXIII/3, 5, 7). Foare mr,
'lUlele din aceste vase, prezintă pe umăr·. ca ornament cruciu liţe
(pl. XXVl/1 ; XXXILJ1), sau a�te semne (pl . .XXVI/5). Acest · tip de vas,
90

Euren Zaharia, Populaţia

ronWneasc4 fn Tranşllvania
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frecvent în toate �ările cercetate, este de tradiţie locală, intUnindu-se
în .oadrul olăriei din secolele anterioare 91,
A 1 b. Vas-borcan de dimensiuni mai mari (pl. XXII/1-2 ; XXIII/6 ;
XXIV/5 ; XXVIII/1 , 2), avind in general corpul mai zvelt, gitul scurt,
buza răsfl'intă mai mwt, sau mai puţ.in, fundurile gtoa.se, salt cu ten
·

.

dinţă de sulbţiere {pl. XXIII/6 ; XXVIII/'2 6, 33). Unele din aceste vase
sînt ornramentate pe buză. cu alveole sau crestături (pl. XXVII/2) şi m8i
raT cu semne in fonnă de Cl"UCe (pl. XXVII12 , 4) sau a1te mo tive (pl.
XXVI/6 ; XXIX/;1-3). Tot de tJradiţie 1ooală, acest tilp, de. v-as se "inrtil!neşte
aproximativ in aceeaşi proporţie, ou tipul descris anterior. In general,
tipul A 1 a şi A 1 b au caracteristici asemănătoare, deosebindu-se doar
din punct de vedere al zvelteţii, respectiv a II"aportulllli dintre , inălţime

diametru .
c. Vas· borcan .de dtmensiuni mici, a"!Jind buza tăiată drept, (de fapt
fără buză), de aspectul unl,rl ou tăiat la capete (pl. XXI1v'6 ; XXIII/2, 4 ;
XXIV/2), SalU cu un inceput de buză, puţin 'trlasă in - afară şi subţiată
la exterior . . (pl. XXIIy4 ; XXIV/4 ; .XXXIII/1). Acest tip de vas, atestat
la Bacău-Curlea dlomnească, Davi-deni, Ştefan cel � şi Izvoare-Bahna,
poabe fi lpuLS dn legătură cu ooramică slavă arhaioă 92, vehiculată în.�te
regi·uni de grupurile de slavi migratori, in �poca de :La Slfirşituţ seeolului
al Yl-lea şi inceputul secolului al VII-lea.
A 1 d.- Vas-borcan, de mărime mi.;Zocie, avind corpul alungit, cu Jnceput
de buzA, rotunjitA, şi mai rarr teşită (pl. XXVII/12) �rii prelinşi S8IU
uşor ;bombaţi, flli'B ' mult mai :largi d�t f�dul, oare este deştul de în:
g_�t şi I�t (pl. XXH/3 ; XXIII/5,. Acest tip de vas, ·intilnit la :aa
cău-C'Illl"tea domn,easc6, Ştefan cel Mare; Davideni etc. trebuie . pu� tot

şi

.A l

.

legătură ou ceramica slavă arhaică 93,
· Ultimele .două tipuri de vase borcan, puse pe ·seama slavilor, sint
in . general lipsite de ornamente. Doar citeva din vasele din această ca
tegorie, descoperite la Bacău, Davideni şi Ştef.an <:el Mare, prezintă ca
ornament striuri verticale sau oblice (pl. XXVII/1, 12 ; XXIX/4, 6) ca:
racteristice grupului slav . de tip Korceak 94. Pe un iragment ceramic,
proventt dintr-un vas de tip slav, descoperit în locuinţa L 9 de la Davi
deni, au fost incizate reprezentări �ni.m&liere (pl. XXVI/3 ; XXXII/2).
Vase-borcan, lucrate cu m'ina, de tipul celor af.Late in aşezârile d-in
regiunea centmlă a Moldovei dintre Siret şi Carpaţi, au fost descoperite
in n1wneroase aşemri din secolele ·vi-VII din celeJalte rone geografice
ale spaţiului est-'carpa.tic, dintre care amintim aici pe cele de 111 Su·

in,

.

·

..

·



91 Acest tip de vas, sub aspectul camcteristicllor de bază (formă, dimensiuni
etc.) ·se fntllne1te şi in etapa precedentă, a secolelor IV-V, prec\lm şi in epocile
l"tl.!l\ v'echi , C3J1)ici (secolele II-III) şi respectiv geto.dacică (secolul I i.e. n.-se
rolul 1 e. n.) Unele deosebiri, ce ţin in special de calitatea ·execuţiei, sint explica
bile in contextul epocii secolelor VI-VII.
92 Dan· Gh. Teodor, Balcano-Slavica, Prilep-Belgrad, 1972, t, p. 31, fig. 213, 5 , 6,
9 ; p. 32, fig. 3/2-6 ; p. 33, fig. 4./1-1 1 ; I. A. Rafalovici, Slaviane VI-IX . . t p. 137,
fig. 23/1, 2, 4, 9.
93 Dan Gh. Teodor, op. cit , p. 31, .fig. 2/1, 2, 7 ; p. 32, fig. 3/1, 7-9 ; 1. A. Ra
falovici, op. cf.t., p. 136, fig. 22/1-4.
94 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic. . , p. 44.
.

.

.
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ceava..Şipob ua, S\.IICieava-PBrc 98, Botoşa:na 97 şi Oucorăni 98 etc., precum şi
la Ciurel 99, Budureasca 100, şi Dulceanca 10 1, ln Muntenia, in mai multe
-puncte din Oltenia 1°2, sau la Cernat, Poian 103 şi tn aae Jocuri din Tran
silvania 1�.
A 1 e. Castroanele, sînt :reprezentate printr-un sing·ur exemplar, de5CO
perii în locuinţa L 1 6 de la Davide n i (pl. XXXI/1). Este un castron tk>
formă aproximativ tronconică de mici dimensiuni, cu pereţii oblici, mar
ginea gurii :puţin attuită in int&ibr. AJCest tip de vas este rar întîlnit 'in
secolele VI-VII, forme asemănătoare au mai fost găsite doar în citeva
aşezări din Moldova 105.
A 1 f. Paharele (folosite deseori drept oreuzete) sint atestate tot prin
tr-un singur ex emplar, descoperit in locuinţa L 16 de la Daviden i (pl.

XXXI/2).
A. 1 g; TipsiiZe (tigăile) st'n!t tf18N'elllt intiiJnite fn aşedrile din secolele
VI-VII '(pl. XXVII:i/!18, 24, 32 ; XXX/6-9, 1 1 , 1 2-13, 1 5- 16, 1 8-19, 25-26).
Numeroase fragmente de tipsii, din care unele s-aru întregit (pl.
XXIIJ·7-8) s-au descoperit la Mănoaia-Costişa, Tirpeşti, Bacău-Curtea
domnească, Davideni I, Izvoare-Bahna, Davideni II etc. Toate tipsiile
descoperite, au o formă ciroulam, cu diametru! variind între 0,160,22m, fundurile de cele mai multe ori groose şi foarte rar subţiate. ln
majoritatea cazurilor, funduri�e sint drepte, nelipsind insi exemplarele
oare au ,fundul mai subţire �i mai puţin bomlbat din exterior s pre inte
rior (respectiv conoav la exterior �i convex la interior). De obicei, mar
ginile tipsiilor sint mai inalte (pl. XXVIII/17 ; XXX{6-9, 1 1-12) sau
mai scunde (pl. XXVII�·24 ; XXX/13 , 1 5), după cum în unele oa:ruri
marginea este răsfri ntă (pl. XX,VIII/18, 24 ; XXX/6, 1 6, 25 ; XXXI/101 1), dreaptă (pl. XXXV·B, 9, 26) sau mai rar trasă puţin spre interior
(pl . XXVII�/:32 ; XXX/25). In majoritatea cazurilor, margini le sint in
g·roşate !Şi rotun·j ite ·(pl. XXX/6, 1 1 , 13, 25), i nttlnindu-se şi exemplare
de tipsii cu margi nea s-ubţiată (pL XXVIIJV<24 ; XXX/7, 8, 1 2, 26). ln
citeva <.'Elzuri margi ni le tipsi ilor au fost omame n tate cu crestături (pl.
XXXII/1 2).
95 Mircea D. Matei, SCIV, X, ·1959, 2. p, 412.
96 Mircea D. Matei şi colrab., Materiale, IX, 1970, p. 377.
97 Dan Gh. Teodor, MemAntiq, 1, 1969, p. 193, fig. 9111 -4.
98 Silvia Teodor, ArhMold, VIII, 1975, fig. 59/1 ; fig. 80/12, 18 ; fig. 8115 ; p. 154 ;
Dan Gh. Teodor,Teritoriul est-carpatic. .., p. 27-28. Aici 'i alte detalii pentru Şi
pot-Suceava şi Botoşana.
99 Sebastian Morintz, Petre Roman, Dinu V. Rosetti, Panait 1. Pan;lit şi
Gheorghe cantacuzino, Materiale, VIII, 1982, p. 764, fig. 3/1-4, p. 767.
100 V. Teodorescu, SCIV, U, 1964, 4, p. 489 ; p. 491-498. Multe materiale
ne-au fost arătate de V. Teodorescu, cu ocazia unor vizite de documentare, in sep
tembrie 1977 şi septembrie 1978 pc şantierul de la Budureasca. Pentru toate in
formaţiile date ii mulţumim şi aici.
101 Suzana Dolinescu-Ferche, Aşezări din secolele III şi VI. . . , fig. 59/1-1 7 ;
fir. 64/1-4 : fig. 65/1-4 ; p. 75, fig. 70/1-6.
102 O. Toropu, Romanitatea tirzie . . . , p. 126-130.
103 Z. Szekely, Aluta, 1971, p. 130, fig. 1/2-6 ; idem, Materiale, IX, 1970, p. 309.
104 Mircea Rusu, Banatica, 4, 1977, p. 180-183.
105 Dan Gh. Teodor, Teritoriul e.ft-corpotfc... , p. 28.
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in primul rind pentru copt pUne, ·dar şl
origine locală, inUlnit şi inainte de pătrumierea

Acest tip de vas, folosit

drept capac, este de

slavilar în spaţiul carpato.,.,d unăr-ean 100. Tipsii de ti-pul celor întîlnite
in regi unea de care ne ocupăm, cu margi n i le drept e sau evazate şi ,fun
duri le groase, au fost descoperite şi in m-ia culturii slave 31l"haioe di n
R.S.S. Moldo venească şi R.S.S. Ucraineană. Exem plar ele din R.S.S. Mol
dovenească au fost datate în genere in secolele VI-VII 1°7. In R.S.S.
Ucrai n eană , se pare că acest tip de vas nu apare inainte de mijlocul
secolului al VI-lea 108• Pe baza acestor considerente, putem presupune
că aoest tip de vas a fost preluat probabil de slavi după con1lactul cu
autohtonii din ,regiunile extraoarpatice ale României 109.

Tipsil asemănătoare celor descrise mai sus, au fost desco perite in
numeroase aşezări, dintre care aminti m pe cele de la Cucorăni 110 in
Moldova şi Bu dureasca 1 1 1 in M un tenia . Amintim că un fragment de
tipsie ou decor format din crestături, decor asemănător celui ,Jntilnit pe
unele tipsii de la Davideni şi Izvoare-Bahna, a fost descoperit in aşe
mrea de La Sfinţeşti H2 din Mun1tenia.
Inchelnd consideraţiile despre oeramioa lucrată cu mina, din regiu
nea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret, amintim că tipuri de
vase asemănătoare (vase-�bol"Can �i tipsii) au fost găsite in multe aşe
zări din R.S.S. Moldovenească m, in tre care amintim, pentru bogăţiA
materialului descoperit, pe cele de la Silişte 1 1", Hanska 1 15 şi Mă
l�ti 118, toate daltaite in seoOO.e'le VI-VII e.n.

AZ

- Ceramica lucrată la roată.

Ceramica l'lllcra·tă la r-oată se impa·rte in trei grupe : ceoomioa lu
crată la roată rapidă ; ceramioa lucrată la roată înceată şi ceramica de

import.

A Z a. Ceramica lucrată la roata rapidă, a fost confecţi onată dintr-o
pastă de bună calitate, cu nisip şi microprundişuri in compoziţie. In
pasta vaselor luCI"ate la roată nu s-au folosit cioburi pisate. In cazurile
106 V. Teodorescu, SCIV, 15, 1 964, 4, p. 497, nota 17 ; Dan Gh. Teodor, V. Că
pitanu şi l. Mitrea, Carpica, 1, 1968, p. 243 ; Eugenl.a Zaharia, Dacia, NS, 15, 1971,
p. 279, şi nota 21.
107 l. A. Rafalovici, op. cit., p. 151-152, fig. 25.
108 Dan Gh. Teodor, Teritoriul e:�t-carpatic ... , p. 44.
109 I bidem, p. 44.
1 10 Silvia Teodor, ArhMold, VIII, 1975, p. 151.
1 1 1 V. Teodorescu, op. cit., p. 492 şi descoperirile din ultimii ani. Cf. ma-i su s
nota 16.
112 Suzana Dolinescu-Ff'rchl', SCIV, 18, 1967, 1, p. 131 ; idem, Aşezdri · dtn se
colele 111 şi VI ..., fig. 125/6 ; fig. 1 27/4.
Jl3 E. A. Rikman, I. A . Ra fal ov i c i , 1. G. Hincu, Ocerki istorii culturi Moldavii,
Chişinău, 1971, p. 87, fig. 13/5-9 ; p. 91, fig. 15/1-4 ; p. 93, fig. 16/1-9 ; 1. A. Rafa
lovici, Salviane VI-IX . . . , p. 135-153.
1 1 4 1. A . Rafalovici, Iugo-vostocinaia Evropa v Srednie veca, I, 1972, p. 13,
fig. 111.
1 1 5 Ibidem, p. 13. fig. 112.
116 P. P. Birnea , V. A. Dergacevi , MatE'riali i issledovania po arheologhii i etno
grafil Moldavscoi S.S.R., Chişinău, 1964, p. 224, fig. 4 ; p. 228.
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m oaJ"e, 1n -�poziţie s�

dugat intr-o

cantitate mai mare

micro

prundişuri, vesele au un aspect zgrunţuros , amintind de categoria eera
micii zgronţuroase din epoca precedentă 117. Se intilnesc insă şi vase,

lucrate dintr-o pastă numai ou nisip fin in compoziţie. In aceste cazuri
s-eu obţinut vase cu suprafeţe fine, dovedind perpetuarea speciei eera
micii cenuşii, oare va deveni mai !frecventă in perioada •următoare {sec.
VIII-XI). La roata rapidă '8lll fost confecţionate numai vase de ·tip
borcan, de mărim e mică şi mijlocie, cu pereţii şi fundurile subţiri, gura
�n generol nede�ind muU ditarnetrul bazei, iar 'btwa fiinJd r&s:frîn<tă,
uneori destul de mult, �ănţui·tă ·in interior sau tăiată d1rept �i puţin
teşită.
V�a�Sele-boroan llllCI1aibe ·lta roaJba �rapidă a.u o f0111Illă ;reguJlată, sime
trică, umerii bine oontu.raţi, corpul bombat, uneori destul de mult (pl .

XXUI/1 ; XXVII/3, 5-7, 10-1 1 ; XXIX/7-8 ; XXXI/4-5, 7-8, 13.14 ; XXXII/8-1 1, 14, 1 6). La multe din vasele lucrate la roata rapidă ,

in interior se observă coaste vizibile (pl. XXXIl/16), iar fundurile de
seori, . au imprimate cercuri ooru:entric� de la desprinderea de pe roată

cu sfoara.
Vasele-boroan, lucrate din pastă cu nisip şi mioroprundiş.uii in C'om 
deooraJtte 'CU striU:ri drepte sau vă
poziţie, au f·ost [n mla.joriifla�

oazurvor

lurite "(pl. XXIXJ/7-8 ; XXXI/4-5, 9, 13-14 ; XXXII/8-1 1). In unele
cazUri, ornamentul este .format dintr-o nerv'lllră in relief, motti v orna
menrta.I intilnit ,p:e ceramiiCa din epoca prE!cedentă. De altfel şi motivul
orn:amental constind din linii drepte sau ondulate, dispu!S'e izolialt sau in
benzi este de tradiţie looală, fiind intilnilt pe ceNml ioa din secolele an
terîoa�re us.
Pe · vasele lucrate Ja roata ll"apidă, din pastă bun!, :fină, se intilneşţe
un deeor foiJ."lllat di n caneluri (pl . XXXI/7), motiv ornamental Intilnit de
�menea în perioada precedentă.
Menţionăm că in �zarea de la Da'V'ideni, in 'W1ele locuinţe care po1
fi atribuite sfî-rşitului sec. al V-lea şi primelor decenii ale secolului al
VI- lea , au apărut mai multe fragmente ceramice, care -provin din vase
de dimensiuni mai mmi, probabil vase de provizii, "chiupuri", lucrate
la �r<>ata rapidă, din pastă bună, cu nisip şi u n ed ri cu mic'roprundi.şuri in
compoziţie. Aceste vase, de culoare roşcat-cărămizie, cu pereţii mai
gro.şi, 1buza uneori !lăţi-tă (pl . XXXII/14) sint ornamentate cu motive
1 1 7 Ne referim atit la ceramica zgrunţuroasă din secolul al IV-lea, prezentă in
toate aşezările şi necropolele cercetate, dar şi la ceramioa zgrunţuroasă din secolul
al V-lea ,docwnentată pentru prima dată in Moldova, la Costişe., Cf. Dan Gh.
Teodor, V. Cipitanu şi I. Mitrea, Carpioa, 1, 1968, p. 239-242.
1 1 8 Prezenţa acestor motive am urmărit-o in perioada anterioară, pînă in
epoca civilizaţiei ge�acice de tip clasic. (sec. I î.e.n. - I e.n.). Acest decor constînd
din striuri drepte sau ondulate, d ispuse simplu sau în benzi, este intilnit frecvent
pe ceramica daiCicA de la Răcătău. Cf. V. Căpitanu, Carpica, VIII, 1976, p. 56-57, 63,
fig. 33/1-5, 7. Motivele ornamentale amiptite apar dtit pe ceramica dacică lucratt1
cu mina cit şi pe ceramica lucrată la roată. Din cauza reproducerilor sla·be, in ar
ticolul citat. in unele planşe acest decor nu este vizibil. Observaţiile noastre au
plecat in primul rînd de la cele constatate prin ana-liza bosatului material provenit
de la Răcătău şi aflat ln colecţiile Muzeului judeţean de istorie şi artă Bacău.
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din linii vălurite (pl. XX.XI/8, 13---. 1 4). Aceestă categorie de vase �1e
de evidentă tradiţie Sintana de Mureş, constituind âncă un element de
legătură cu oemmroa perioadei anterioare. P.recizind că acest tip de vas,
apare nwnai in locuinţele oare pot fi datate la sfîrşitul secolului al V-lea
şi primele decenii ale secolului al VI-lea, tre'buie să remarcăm că şi tipul
de vas-borcan, lu crnt la roata rapidă şi decora t cu striuri drepte sau vă
lurite, este mai frecvent in prima . jumătate a sec. al VI-lea, fără a lipsi
însă din perioada wmătoare. La I zvoare-Ba:hna de exemplu, acest tip
de vas este dntlilnit, rar e drept, şi in locuinţele din seoo1ul al VII-lea, sau
chiar in locuinţe atribuite secolelor VII-VIII e.n.
A 2 b. Ceramica lucrată la roata fnceatd, {roată acţionată cu mina, cu
turaţie redusă), a fost confecţionată atit din pastă care conţine ca de
gres.ant ni!Sip şi microprund�uri, cit şi din pastă in care, pe lîngă o mică
cantitate de nisip �i mdcropnmdişurl ·(provenite deseori din compoziţia
naturală a lutului) , se intilneşte şi o -dantitate aprecia'bilă de cioburi
pisate. S-a dbservat, că ultima categorie de pastă se foloseşte in spe
cial spre .siiirşitJul sec. al VI-lea .şi 'in secolul al VII-lea.
La roata înceată au fost confecţionate nwnai vase-borcan. de oi
ferite mărimi (nedepăşind i n î n ălţime 0,17-0,25 rn) avind corpul mai
mult sau mai puţin ibombat, gitul in general scun·d, gura mai lar�ă deci t
�a, ·buza uŞor răsfr'Jntă, rotWljită sau teşită (pl. XXIV/3 ; XXV/4 ;
.XXXIII/81 9).

In eeneral, vasele luc.rate la roată inceată (sau . tndT'eptate doar. la
roată) nu au fost ornamentate·. ·In citeva cazuri, a fost semnal•at un dt>:..
cor constind din linii drepte SIBIU ondulate , dispuse pe umirrul vasului.
simplu sau in benzi, motive intîlnite - d upă cum s-a arătat mai sus pe ceramica luorată •la roata rapid ă .
V:ase-oboroan, luc�te la roata ra pidă, prezentind coaste in interior �i
funduri cu cercuri concentrice la e�terior, decornte cu striuri drepte
şi văluriie, dispuse simpLu sau in val, precum . şi vase-borcan, confec
ţionate la roata in�ti. de tipul celOT' descrise ,mai sus, au fost desco
peri-te in numeroase alte �ă·ri din celelalte regiuni ale Moldovei, cum
ar fi. Suceava-Şipot 119 ş-i Boioşana 120, sau la Sărata-Monteotu 12 t , Ciu
rel 123, Budu�a 123 , $i Du.keanca 124 in Muntenia, precum şi la Be
zid 125, Poian
Cernat ��. în sud:..estul Transilvaniei .
A 2 c . Ceramiea de import, deşi puţin numeroasă, nu lipseşte din nici
una din aşezăll"ile din secolele VI-VII in care �-alU făcut să pături de mai

Şi

1 1 9 M. D. Matei şi cola'b, Materiale, IX, 1970, p. 377.
120 Dan Gh. Teodor, MemAntiq, I, 1969, fig. 7/1, 5, 7, 9, 10 ; idem, Teritoriul
est-carpatic . ., p. 24-26.
121 1. Nestor, SCIV, X, 1959, 1, p. 54. Eug. Zaharia, Studii şi cercetări de i storie
buzoiană, Buzău, 1973, p. 27.
1 22 Margareta Constantiniu, SCIV, 17, 1966, 4, p. 668-669.
J23 V. Teodorescu, SCIV, 15, 1964, 4, p. 489 şi materialele văzute de noi la
Budureasoa, cf. nota 16.
124 Suzana Dolinescu-Ferche, Aşezdrl din secolele III şi VI. . . , fir. 60/1-4 ; p. 75,
fig. 69/1-10, p. 84, fig. 84 ; p. 92, fig. 98.
125 Z. Szekely, SCIV, XUI, 1962, 1 , p. 54.
126 Idem, Aluta, 1971, p. 130, fir. 1/1 ; p. 131.

.
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mare amploare . Fragmentele descoperite provin din amfore şi amforete
de tip bizantin, lucrate din pastă fină de culoare portocalie sau roşia
tică, prezentind in interior coaste vizibile. Ca ornament pe aceste frag
mente se intilnesc oanelurile late şi u neori striuri dese orizontale.
Fregmente d in amfore bizantin e de import s-au găsit in aşezările
de la Costişa-Mănoaia 127 şi Davideni.
Aceste fragmente, ca factu'l'ă sint asemănătoare, cu cele descope
rite in Muntenia 128 , Oltenia. 129 şi Dobrogea 130.
Mai amintim că în �rea de la Davideni, in locuinţa L 12, s-au
găsit două f-ragmente, din ·fundu.l un ui vas lucrat la roata rapidă, prezen
tind "coaste" proiliUnţ.ate în interior; confecţionat dintr-o pastă a'l"giloasă,
de culoare albă tca<>Hn), cu n isip feruginos in compo zi ţie, vas importat
probabil tot dintr-un -centru d i n zona sud-dunăreană.

B. Ceramica din secolele VIII-IX e .n.
Primele observaţii in legătniră ou ce.mm i.ca descoperită in aşezările
din secolele VIII-IX impun citeva constat�ki şi anume : ceramioa din
aşezările datate in secolele VIII-IX, este mult mai numeroasA decit
in aşezările din f.ua preceden tă . A dooa constatare este că ponderea
ceramicii lucrate la roată sporeşte muJ.t in de.trime111bul categoriei lu
cnte ou mina. .In sflirşit, se impune wblinierea că ceramica din se<.'Olele
VIII-IX continuă evoluţia firească a ceramicii din secolele VI-VII,
n-eexistind deoselbi'li esenţiale din punct de vedere al tehnicii de pre
lucrare, al formelor şi al omamentelor. Evoluţia cenunicii din sec.
VIII-IX ilustrează procesul de creştere a forţelor de producţie in a
ceastă etapă şi in ansamblu o mai mare dezvoltare a societăţii omene;ti
din regiunea la care ne referim·.

După tehnica de prelucrare, �� oeramioa din secolele VIII-IX se
in două categorii principale :
B1 - Ceramica lucrată cu mîna.
B� - Ceramica lucrată la roată.
B1 - Ceram.ica lucrată cu mJna, este confecţionată de 'l"egull dintr-o
pastă care 'are cidburi pisate în compoziţie. Ca o excepţie, amintim el
uneori, în compoziţia pastei, pe lingi cioburi pisate existi şi nisip sau
microprundişuri. Foarte probabil acest amestec, de nisip şi microprun
dişuri, să fi fost incorpoNlt in lutul natural ales pentru confecţionarea
t--eramicii. Nu este exclus însă oa din pastă mai bună, cu nisip şi micro
prundhşuri in compoziţie, pregătită pen tru oonfe cţiona'l"ea vaselor la roată,
să fi fost executate în paralel şi vase lucrate cu mina.
In general, pasta din oare au fost confecţiona te vasele cu mina, nu a
fost bine frămîntată (nici nu putea fi din oouza cioburilor pisate !), ceea
ce a determi n at ca după ardere, pe reţii să se prezinte fisuraţi şi sfărlmiImparte

127 Dan Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, p. 100, nota 6.
128 Margareta Constantiniu, op. cit., p. 677, fig. 8/4.
129 O. Toropu, Romanitatea tfrzie.. . , p. 131 ; pl. V/1, 3.
130 Em. Condurachi şi colab., Materiale, VII, 1961, p. 236-239, fig. 1 1 ; I. Bar
nea, Dacia, N.S., X, 1966, p. 240 şi W'm. , fig. 4/1 ; fig. 8/1, 7 ; fig. 12/1, 7.
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Unele neregulari·tiţi ale suprafeţei vaselor, a tit la exterior cit şi în
interior, se datoresc şi urmelor lăsate de degete sau de spatula folosită

cioşi.

pentru fin-isat.
Vasele lu-crate cu m i na au fost arse in-com plet şi neuniform. P robabil ,
oa şi in oazul -cerarnicii lucrate -cu mina din secolele VI-VII, şi in a-ceas tă
vreme, marea majoritate a vaselor au fost arse in cuptoarele din lo
cuinţe sau din afara lor. Culoa-rea exterioară a vaselor este brun-cenuşie
sau cărămizie, de diferite nuanţe. In majoritatea cazurilor, miezul pere
ţilor a rămas cenWliu.. •Pentru a se asi•gura •rezistenţa acestor vase, avind
in vedere materia 'Primă din oare erau lucrate, pereţii şi m ai ales fun
duri le au fost mult ingroşate.
Ca forme, din categoria ceromicii lucra te cu mina, se pot distinge
trei tipuri : vase-'borcan, castroane şi tipsii.
V�borcan, -care :reprezillltă ooa. 80-85•;0 din ·totalul oeromicii J..u

crate cu mina, prezintă următoarele tipuri principale :
B 1 a. Vas-borcan, de dimensiuni mijlocii şi uneori mari, avind corpul
mai mult sau mai puţin :bombat, cu u merii rotunjiţi, .gura mai lar-gă de
cit baza, cu inceput de ·git şi buza mai mult sau mai puţin răsfT1ntă
(pl. XXXIV/2 ; XXXV/4 ; XXXVIII/1 ). Tipologi-e a-ceastă formă se dP.z
voltă din vasele di n categoria A 1 a din etapa precedentă .
La unele vase, din .această grupă, •buzele aJU fost ornamentate cu al
veole sau crestături (pl. XXXIV/2 ; XXXV/4 ; XXXVIII/1). Pe un vas
descoperit in L 1 7 de la Izvoare-Bahna, alături de crestături pe buză.
pe umăr a fost rea li zat un ornament constind dintr-o linie vălurltă, sub
care a fost indzat un -cerculeţ ou capetele desfăcute şi prelungite (a�·
mănător unei l i te re omega) (pl. X L/2 ; XLI/6).
Vasele de tip B 1 a se intilnesc in •zările din sec. VIII-IX de la
Izvoare-Bahna, Bereşti-Bistri�, Vă le ni -P . Neamt. Poiana-Dulceşti. Al
·

deşti et-c.

1 b. Vas-borcan, a:vind corpul mai zvellt, deseori alung it, umerii
mai mult sau mai puţin profilaţi, buza răsfrrlntă, rotunjită sau teşită,
gurn mai rnat'e decit ba7.a (pl. XXXIV/4 ; XXXVIII/2 ; XXXIX/2, 5, 9).
dezvoltat din tipul A 1 1b din etapa precedentă. Şi la această variantă de
vas..ooroa n , intilni1tă. in toate aşeză'l"ile din sec. VIII-IX, uneori buzele

B

sint ornamentale cu alveole sau crestăt·uri (pl.XXXIV/4 ; XXXVIII/2 ;
XXXIX/2). Foarte rar, apare decor şi pe corpul vasului. Un vas din a
ceaStă variantă, descoperit l:a Oituz-Ba cău m, are pe umăr un şir de cres
tături (pl. XXXIX/9). Pe umărul unui vas de la lzvoare·Bahna, apar
două rinduri de alveole (pl. XXXIX/5).
Un fragmen.t din gura un ui vas, descoperit la lzvoore-Bahna 132, a
alveole pe buză, prezintă pe u măr un registru de striuri verticale
(pl. XXXIX/2), formind un fel de metopă, ce aminteşte oarecum de un
astfel de d-ecor, i n tilnit pe unele f.ragmente, din vase lucrate la roată

vind

131 Dan Gh. Teodor, C. Buzdugan şi 1. Mitrea, Carpica, Il, 1969, p. 31, fig.
2/12 ; I. Mitrea, Carpica, V, 1972, p. 124, fig. 7/5.
132 I. Mitrea, Carpioa, V, 1972, p. 124, fig. 7/1 ; idem, C arpi ca, VI, 1973-1�74.
p. 68, fig. 7/2.
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l1a Sp.inoasa-lta'Şi Qa, �i Oituz_.Bacău t.M, iVa5e ICrtribU'i.te
in�putului epocii următoare. Pe un fragment din fundul 'llnJUi vas din
această grupă, apare un decor din două linii dispuse perpendicular (in

msa, deSQOper1te

.

cruce) (pl. XLI/5).
Alte forme de

vase borcan, intHn:ite în unele di n aş ez ările din sec.
derivă din cele dou ă tipuri principale descrise, fă.ră a prezen<ta
totuşi particularităţi, care să ne determ in e a le incadra in grupe deo
sebite. Evident că sporirea cercetărilor arheologice �i in ac�i măsură
a materialului ceramic, va duce probabil în viitor şi la precizarea altor
VlMi.ante de wse borcan, oarnoteristice secolelor VIII-IX, în regiunea de
care n e ocupăm. Mai menţionăm că formele evoluate din t i puri le A 1 r.
şi A 1 d din etapa precedentă, devin tot mai rare in cursul secoluLui
VIII, pentru oa in sec. IX să dispară cu totul. Pe un v.as descoperit in
l ocuinţa L 12 de la Izvoare-Ba:hna, dezvoltat din tipul A 1 d · din e tapa
prece dentă, se mai : înti]pD.eşte · un decor fonnat din alveole pe buză si
cerculeţe imprimate .pe umărul vasului (pl. XXXVIII/1 2).
V.� de tip baroaln, l·UCII'Iate oo mina, atribuite secolelor VIII--'-IX,
au fost descoperite şi in .alte aşezări din celelalte regiuni ale Moldovei,
cUim ar ·fi Hlhwea 135, Suceava-Drumul Naţiooa.l 136, Spinoasa 137, Dă
neşti 138, Lozna 139, BAIOCen:i 1"', Dodeşti W etc.
B. l c Castrqanele {pl. XX.XV/2, 8), mai frecvente decît •ln etapa pre 
cedentă sint atestate prin citeva exemplare descoperite la BrAşăuţi, Po
ioana�Dulceşti şi Imoare-'Bahna. De· fOTIIlă tronconică (li;L Izv�e-Babna
se pare că un :fJra.gment mai mare indică o lformâ uşoară bitronconică).
castroane1e deseoperite stnt de mărime mijlocie,. cu pereţii ·groşi de 1-1,8
cm şi dimnetruJ. ·gurii mullt IIIltai mare decit al \fundului. Uneori buza cas
broanelor este decorată cu alveole saJU crestături, iar intr-un oaz partea
de :la jumătate in sus a oastronulUi 142 a fost decorat! cu stritiri exe
cutate neregulat .
Ori�inea oastroanelor, prezente IŞi in etapa anterioară ş seco�elor
V-VII I43, este locală, întilnindu-se in Moldova încă de la inceputUrile
Laten-ului .get:o-dacic 144. Castroane esemănătoare celor din regiunea cen-

VIII-IX,

.

.

133 Anton Niţu, Dan Teodoru, Materiale, V, 1959, p. 489, fig. 5/2.
134 Dan Gh. Teodor, SCIV, 19, 1968, 2, ·P· 253, fig. 12/lO.
135 M. Petrescu-Dimboviţa şi colab., SCIV, V, 1954, 1-2, p. 233 şi un;n. ; idem ,
SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 687. Avem In vedere materialele de la Hli ncea caracteristice
secolului al VIU-lea şi Inceputului sec. al I::?C-lea.
136 M. D. Matei, SCIV, X, 1959, 2, p. 416 şi urm.
.
137 A. Niţu şi D. Teodoru, Materiale, V, 1959, p. 488-490 ; D. Teodoru şi Em.
Zaharia, Materiale, VIII, 1962, p. 36-38.
138 M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, Materiale, VIII, 1962, p. 53-55.
139 Dan Gh. Teodor şi 1. Mitrea, ArhMold, IV, 1966, p. 282-2�3.
.
140 1. loniţă şi V. Spinei, ArhMold, VII, f972, p. 307 şi unn. Materialul din 10cuinţa L 18 este atribuit in totalitate sec. Vlli.
141 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic. . ., p. 81.
142 I. Mitrea, Carpica, X, 1978, p. 221 şi fig. 1 1/8.
143 La Mănoaia..COStişa, in nivelul aparţinind sec. al V-lea, a fost lntnnit acest
tip de vas, fiind lucrat la roată, din pastă eu microprundi şuri in compoziţie. Cf.
Dan Gh. Teodor, V. Căpitanu şi I. Mitrea, op. cit., p. 240, fig. 412, 3, 5-6,
:
144 C. Buzdugan, Carpica, 1, 1968; p. 84 ; Dan Gh. Teodor, Carpica, 11, 1969,

p. ��G.
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tr<dă a Moldovei dintre Carpaţi şi Si'I'et, au fost descoperite şi în . aŞezări
.din sec. VIII-IX din celelalte zone ale spaţiul!Ui est�r:patic, dintre oare
amintim Lozna-:Dorohoi 145 şi Băioeni 14G.
B 1 d. Tipsiile (tigăile) sînt asemănătoare oa formă şi dimensiuni cu
cele d i n etapa anterioară, a secolelor VI-"VII. De !fonnă cirC'Ular-ă (pl.
XXXVIII/I l ; XL/3-4 ; XLl/7, 1 0) cu fundurile îngroşate �i de obicei
bombate spre m ijloc, cu di!almetrul variind intre 16-28 cm, marginea tip
siilor1 un-eori este aproape dreaptă (pl . XXXVII/1 1 ) alteori răsfrintă în
af·ară (pl. XXXVII/10} -şi mai rar trasă spre interior (pl. XXXVl/2} ;
XLI/10). In privinţa în ălţim ii marginii tipsiilor se intîlneşte o ma'!'e Wl
rietate, de la exem plare aproape fără margine, pînă la exem pl a rele la
care înălţimea marginii măsoară cîţiw cm (pl. XXXVII/1 1).
Şi in această vreme, in une le :eazuri marginile tipsiilor sint ttrna
men ta te e11 ·alveole (pl XXXVII/10) şi crestături. Ti psi iile apar in toatg
aşezările di n sec. VIII-IX din MoLdova în care s-au făcu t cercetări
de mai mare amploare 147.
·

B 2 - Ceramica lucrată la roată.

Oeramioa lucrată ·la roată' din secolele VIII-IX se im parte in tret
grupe : ceremica lucrată la roata cu tu·raţie lentă ; ceramică lucrată la
roata rapi dă ; şi ceramica de import.
B 2 a. Ceramica lucrată la roata tnceată, este categoria cea mai frec
ventă in a;şeză·rile din secolele VIII-IX. V·asele confecţio nate la roata
înceată au fost realizate dintr-o pastă ce conţine [n compoziţie nisip şi
microprundişuri şi rar se mai t nt1 Inesc ciOburi pisate. Vasele din această
grupă Sint bine oontnJII"Bte , au pereţii şi fundurile mai subţiri în com
paraţie cu grupa vase lor lucr·ate cu mîna. Vasele-borcan lucrate la ·roa ta
înceată se caracterizează printr-o mai mare varietate a profilelo r . In
cadrul acestei grupe se pdt d istinge oe'l puţin patru varilanJte.
B 2 a 1. Vas-borcan de mărime mijlocie, (cu t nălţimea opînă la 30-3fi
cm), cu buza puternic a:reuită, rotll!njită, gura lal"gă, corpul bombat, :umf'
rii bi ne contureţi '(Pl. XXXIV/6, 7) ; XXXV/1 1 ; XXXVI/1 , 11 . 20. 22. 25 :
XXXIX/'1 , 7, 11).
Via:Sele di.n aceastA variantă sint ornamlentate, cu :f.asdcole de linii
orizontale sau caneluri, precum şi cu linii vălurite, simple sau dispuse
în

benzi (pt XXXIV/6, 7) ; XXXV/1 1 ; XXXVI/1 , 1 1 ; XXXIX/1 1 },

re

zultate din combinaţia liniilor orizontale cu lini i vălurite, dispuse sim
plu sau. �n benzi. Pe fundul unui vas din acea<>tă grupă, au fost impri
mate smme de formă pătrată, dispuse simetric (pl. XLI/8).
Vase de acest tip s� gâsi·t la Brişău.ţi, Poiooa-DuJce!1li, Bîtoa.
Oitilz Şi Izvoare-Ba:hna.
B 2 a 2. Vas borcan de mărime mijlocie ·(cu inălţlmea plnă la 30-35 cm) ,
cu •buz·a scurtă, 'l"ăsfrlntă in af&ă, tăiată dre pt, teşită şi IŞă nţui tă , sau
mali .r.aJr rotunjiă, coi1PlJl mai zvelt, gui"a largă IŞi baza miei '(pl. XXXIV/ 1 ,
145 Dan Gh. Teodor şi I . -Mitrea, ArhMold, IV, 1966, p. 283-284.
W! I. loniţă şi V. Spin�i, Al'hMold, VII, 1972, p. 315, p. 323, fig. 10/1. .
147 Dan Gh. Teodor, Carpica, II, 1969, p. 286, 291 ; idem, Teritoriul est-car·
patic. . . , p. 82.
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3 ; XXXV/1 , 6, 9 ; XXXVI/1 2, 14-17 ; XXXVIII/3, 5, 7, 1 0, 13 ;
XXXIX/4, 6). Aceste vase sint ornamentate -cu linii drepte şi vălurite.
Uneori apare un ornament, format d i•n fascicole de linii văluri-te şi pe

buza interioară a vasului. Acest tip de vas a fost intilnit mai frecvent
la Blbca-Oituz, Bel-eşti-Bistriţa, Adjudu-Vechi şi Izvoare-Bahna.
B 2 a 3. Vas-borcan de dimensiuni mari (cu înălţi mea de peste 35 cm),
avind gura largă, buza mică şi trasă in afară, teşită sau rotunjită. Ume
rii acestor va-re sint aplatizaţi, corpul puţin bombat, iar -fundul ingust

şi uneori îngroşat (pl. XXXIV/5 ; XXXIX/1 0, 1 2).
Ornamentele întîlnite pe aceste vase sint formate tot din linii
drepte sau vălurite, dispuse s im plu sau în benzi (pl. XXXIV/5 ; XXXIX/
10, 1 2). Va se din a<."eaStă variantă, au fost descoperite la Poiana-Dulceşti,
Brăşăuţi, Bîtca-Oituz, Bereşti-Bistriţa şi Izvoare-Bahna.
B 2 a 4. O variantă de vas, atestaiă printr-un s i ng ur exemplar, desco
perit la Izvoare-Bahna in L 1 7 , vine să îmbogăţească registrul fonnelor
ceramice din sec. VIII-IX e.n. Este un vas, lucrat îngrijit la roată, de
dkneM i u ni mari (40,4 cm), corpul ovcidal, cu umerii dezvoltaţi, git u l
înalt şi gura mică, terminată printr-o huză uşor răsfrintă, îngro�tă şi
canelată. Partea superioară a corpului vaSJului, respectiv umărul, este
ornamentată cu oaneluri l�gi. Registrul următor, pla<>at pe partea cea
mai dezvoltată a va sul ui este ornamen!JUt cu trei linii vălurite, dispuse
distanţat. U.nn•eoa7lă, pină spre fundul vasului, un ornament format din
linii drepte inci7ate dispuse două ci te două, .apoi cite una, cu o oarecare
distanţă intre ele (pl. XLII ; XLI/1).
Acest tip de vas, unicat în repertoriul formelor cerwnice din Mol
dova, este rezultatul imbinării unor elemente ale ce ram idi locale cu
el emente ale ceramidi 'bizantine.

Cerarnica }ua·-artă la roa11a înceată, cea mai numeroasă categorie în
cadrul ceramicii din secolele VIII-IX, după cum s-a precizat, este în

totdeauna orn•amentată. Motivele ornamentale întîlnite pe vasele din a
se compun din citeva elemente principale, oombinate
intr-() multitudine de vari·ante. Aceste eleme nte sint : linia in.cizati Oli
zontală, vălurită �i mai rar oblică sau în zig-mg. Uneori apar şi cane1uri, precum şi mai rar alveole, impunsături şi crestătw-i .

ceastă categorie,

Cel mai frecvent decor il constituie motivele formate din linii inci
zate o ri zo n tale sau v ălurite . dispuse si m pl u SoaiU in benzi (pl. XXXIV/6,

1 ; XXXV/I l ; XXXVI/1, 1 1 , 20 ; XXXVII/4 ; XXXIX/1 , 7, 1 1). Deseori

benziJ.e de linii orizontale alternooză cu 'benzile de linii vălurite (pl.
XXXVI/! ; XXXIX/8). Uneori liniile vălurite, singuLare sau in benzi,
taie liniile orizontale (pl. XXXV/7 ; XXXIX/8, 12). Se intilneşte şi si
tuaţie inve.rsă, adică liniile orizontale, taie liniile vălurite (pl. XXXIV/5).
Dacă benzile -de linii vălurite slnt dispuse intotdeauna pe jumătatea su
perioară a vaselor, liniile orizontale simple sau chiar tn benzi, coboară
pină spre fun du l vaselor (pl. XXXVI/l i , 1 2, 20 ; XXXVIII/3). Mai men
ţionăm că uneori sint decorote şi buz ele, atît in interior, cit �i 1n ex
terior, cu lin i i vălurite. Mai rar .motivul omamental constă din oaneluri
(pl. XXXIV/3 ; XXXVIII/7). Foa:rte rar, peste striurlle dispuse orizontal
s-au exeoutlat fa-;cicole de Unii dispuse oblic (pl. XXXIV/15).
·
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Vasele borcan, lucrate la roată înceată, sint in11ilnite in toate �
riie din sec. VIII-IX din Moldova, fiind unul din elementele caracte
ristice ale cultu'I"ii d in această epocă m.
In 'Tr-ansilvania, vase asemănătoare oa formă, ornamentate cu benzi
de linii orizontale sau vălurite, au fust semnalate cu peste un sf-ert de
veac tn urmă 1"'. In ultim�i ani, V18Se asemănătoare au fost descoperite La
Be-Lid 150, Fili.aş 15t, Săl�uri 152, şi in multe alte locuri din Transil
vania 153.
DeooilUl lin VIa[ 1pe buză, rer in această epocă, semnalat in citeva
cazuri la Izvoare-Bahna; a fost intilnit �i pe un fNlgment ceramic din
� de la Bezid 'M. I>econll ,in val diSpus pe buza vaselor borean
se menţine şi in secolele X-XI 1Dli.
Este locul să menţrionăm, că ceramica luc.mtă la roata înceată dar in
special lucrată cu mina din ·categoriile şi vai'i.antele prezentate mai sus,
se intilneşte frecvent şi in teritoriul dintre Prut �i Nistru . In R.S,S.
Moldovi!'tlească, in 1pes te 90 de staţiuni arheologice 156, datate tn secolele
VIII-IX, dintre care .amintim Po ia n 157, Brăn�ti 158, Alcedar, 159, O
daia 160, Petruha 161, Oalfa 162 şi Hanska 163, a fost descoperită ceramică
a�nătoare celei caracteristice reg·i unii centrale a Moldovei dintre
Carpaţi 'Şi Siret ţ;i in general teritoriului est-<'al"p8tic al României.
B 2 b. Ceramica lucrată la roata rapidă.

Această categorie este documentată in regiunea de care ne O(..'Upăm,
prin mei multe ;fragmente, descoperite la Oituz şi Izvoare-Bahna. Aceste
fragmente provin d·i n vase ...boroan, avind gura relativ mică, buza rotun-148 Pentru caracteristicile ceramlcil din secolele VII :i-rx Cf. M. Petrescu-Dhn
bovlţa, SCIV, V, 1954, 3-'-4, p. 575-'-580 ; ldem, SlavArch, VI, 1958, I, p. 209 şi urm. :
idem, RRH, VI, 1967, 2, p. 181 şi urm. ; M. Chişvasi-Comşa, SCIV, VIII, 1957, 1-2,
p. 270-273 ; idem, SCIV, IX, 1958, 1, p. 73 şi u rm. ; I. Nestor, SCIV, X, 1959, 1, p.
49 şi urm. ; Dan Gh. Teodor, SCIV, 19, 1068, 2, p. 241-282, idem, Carpica, Il, 1969, p.
�78-282, 291-298 ; idem, Teritoriul est-carpatic ... , p. 82-85.
149
150
151
152
153
1 54
1515
158

K. Horedt, SCIV, Il, 1951, 2, p. 207-.214.
Z. Szi!kely, SCIV, Xlll , 1962, 1, p. 53 ; idem, Materiale, IX, 1970, p. :Z97.

Idem, Materiale, IX, 1970, p. 312 ; idem, AJuta, 1974-1975, p. 46, pl. 111/3.
Idem, SCIV, XIII, 1962, 1, p. 5�56 ; idem, Marisia, V, 1975, p. 78.
Mircea Rusu, .Banatica, 4, 1977, p. 187.
Z. Szekely, Marisia, VI, 1976, pl. LII/1.
1. Mltrea şi V. Nimoloşanu, Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1974, p. 68.
1. A. Rafalovici, Slaviane VI-IX ... , p. 12-13, harta şi lista localităţilor cu
ceramică din secolele V III- IX ; G. B. Fedorov, G. F. Cebotarenco, Pamiabniehi
drevnih slavian ( VI-X II I vv), Chişinău, 1974, p, 20-37 ; p. 38, fig. 4.
157 E. V. Mahno, Izvestia-Chişinău. 4 (31). 1956, p. 163 şi urm.
158 G� B. Fedorov, MIA . 89, Moscova. 1960, p. 290 şi urm. ; 1. G. Hincu; Acta
Areh-Budapesta, XVII, 1965, 1--4, p. 11 şi urm. ; 1. A. Rafalovici op. cit., p.
157-176.
158 G. B. Fedorov, MIA, 89, Moscova, 1960, p. 281-285 ; I. A. Rafalovici, op.
dt., p. 182-163.
160 1. A. Rafalovici, op. cit., p. 157-164.
161 Ibidem, p. 157-175.
162 G. F. Cebotarenco, Izvestia-Chi,inău, lZ, 1i65, p. 82-87.
163 1. A. Rat.aloviei, op. cit., p. 157-175, referirile la materialele de la Hamka
1

!joi

Hanslm Il.
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jită şi îngroşată, gitul scund şi corpul uşor bomibat (pl. XXXVI I/! ;
XXXVIII/8, 9).
Ceramilca lucretă la r·oata mpidă, a fost confecţionati dintr-<0 pastă
foarte fină fără nisi p, sau cu nisip foarte fm. Vasele au culoare cenu
şie sau neUidoasă.
Pe fragmentele ceramice descoperite se intiln�te uneori un decor
realizat din oaneluri (pl.. XX�VI/21) sau din motive lustTuite.
Ceramică .asemănătoare s-a mai desroperit şi in alte �ezări din Mol
dova, dintre care amintim aici · ·pe oele de la Dăneşti 164, Băiceni 165 şi
Dregosloveni 166. Cer.amica cen�ie, ornamentată cu linii lustruite, este
cunoscută şi in aşezările din 'Th-ansilvania !67. Această specie de cera
mică este de veche tmdiţie locală 1GB, frecvenţa sa sporind in aşezări le
din secolele X-XI 169,

In 111nele locuinţe de la Izvoare-Bahna, care pot fi atribuite sfîrşi
tului sec. .al VII-Lea şi începutul sec. al VII I-lea , s-au găsit şi fragmente
ceramice, provenite din vase lucrate la roata rapidă, confecţionate din
pastă cu nisip �i microprundişuri fine in compoziţie, vase deco·rate cu
benzi de striUti drepte, (pl. XXXVII/2, 3, 8). A�menea vase, de tip
borcan, după cum s.....a arătat mai sus , sînt oorncteristioe etapei secole
lor VI-VI·I, semnalindu-se, după cum se vede, prezenţa lor şi la in
ceputul etapei următoare, aceea a secolelor VIII-IX e.n.

B 2 c. Ceramica de

im.P011.

Cemmica de intport este atestată doar prin citeva -Fragmente de
amfore de origine bizantină, ajtmse •in a<."eSte :regiuni ca şi in tot ter i 
toriul Moldovei pe calea schimbUl'ilor comerciale. ln regiunea de care
ne ocupăm, asemenea fragmente de amfore bizantine s-au găsit la Oi
tuz 170 şi Izvoare-Babnia. Alătum"i de .alte materiale de factură sau de in
fluenţă bizantină, fragmentele de amfore vin să dovedeiastl legăturile
permanente di n tre lwnea şi dvilimţia rbizantină şi populaţia autohtonă
din teritori'lll nord4Ci'llnărean 17 1.
•
•

O privire de ansam•blu asupra ceramicii din secolele VI-IX din
regiunea centoolă a Moldovei dintr� Carpaţi şi Si·ret, evidenţiază, impor
tanţa acestei categorii � material arheologic .pentru cQnoaşterea cultu
rii :materiale, precum şi posibilitatea de a formula unele concluzii de or
din istoric. Analiza ceramicii din �a de care ne ocupăm, a pus in lu.164 M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, Materiale, VIII, 196 2, p. 54.
165 I. Ionlţă, V. Splnei, ArhMold, VII , 1972, fig. 10/2-4.
166 M. Comşa, SlovArch, XVIII , 1970, 1, p. 120, 122.
167 K. Horedt, SCIV , Il, 1951, 2, p. 209. Pentru descoperiri mai noi informaţii
de la Z. Szekely şi Mariana Marcu.
168 Eug. Zaharia, Sdpdturile de la Dridu:. . , 1967, p. 155-156.
169 Ibidem, p. 85, fig. 62/2 ; pl. XVI/1 ; pl. XXIII, 3 ; 1. Mitrea şi V. Nămolo·
şanu, op. cU., p. 08-69 ; fig. 6/1 ; fiiJ. 1 3/1 -7 ; fig. 14/1-7.
J.70 Dan Gh. Teodor, SCIV , 2, 1 970, 1, p. 100, fig. 2/4 ; p. 1 14, nota 91.
171 Cf. Capitolul V, din lucrarea de faţă.
·
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mină in primul !I'ind faptul ci în cea mai mare parte aceasta este crea
ţia populaţiei autohtone , că !fo.rme•le şi motivele cmn.ameniale de bază
sin.t de veche tradiţie looală. S-e evidenţiat în a-celaşi timp, că alături
de �mica autohtonă, mai ales in etapa secolelor VI-VII, este pre
zentă o anume categorie de ceramică ce trebuie pusă pe seama grupu
rilor de slavi migratori, după cum in î.otreaga epocă a secolelor VI-IX,
este. pre �ntă, deşi in număr mic, ceremioa de import de factud bi
zantină.

In condiţiile concret istorice, de dezvoltare a societăţii omeneşti din
regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret in secolele VI-IX,
se observă că în prima etapă a acestei epoci ('in secolele VI-VII)
predomină ceramioa lucrată cu mina (de factură •autohtonă şi slavă ) pen
tru oa in etapa a doua ·(in secolele VIII-IX) să sporească vizib i l pon
derea ceramidi lucrate la :roată, după cum in genere ş i trăsăturile ca
racteristke ce· vor sta la baza oommicii vechi ro mâneşti . O i mag i ne de
an.samlblu asupra evoluţiei ceramicii d i n regiunea centl'a.lă a Moldovei
dintre CaiTpati şi Siret in secolele VI-IX re2'Jll ltă din talbelul de mai jos
Secolul

Secolul
Secolul
Secolul
Secolul
Secolul
Secolul
Secolul

VI-VII
VI-VII
VI-VII
VI-VII
VI-VII
VI-VII
VI-cVII

Localitatea
şi loeuint:a

BacAu L 5
Bacău L 9
Davldeni L 5
Davldeni L B
Davldeni L 10
Iz. Bahna L 7
Iz .Bahna L 1 2

Din totalul ceramicii descoperite
Ceramlcl autohtonă Ceramică slavă
lucrată exclusiv
lucrată cu :
cu mina
roata
mina

84%

67°/e

249/o
22%
2 1%

1 2%
11%
1 4%
511/o

650fo
80%
5 3%
52%
630/0

260/o

Procentul mediu pentru sec. VI-VII

63,5%

1 3 ,50fo

Secolul VIII-IX

Brăşăuţi L 4

300fo

700fo

Secolul VI.JI-IX

Brltiuţi L 10

75%

25%

Secolul VIII-IX
Secolul VIU-IX
Seeolul VIII-IX

Iz. Bahna L 5
Iz. Bahna L H
Iz. Bahna L 1 6

400fo
61%
350fo

530fo
2 7%
570fo

Pr9oentul medi u pentru sec. VIII-IX

4 2 ,6%

15"0fo

�

1 2%
1 50fo

neprecizat
procentul
neprecizat
procentul

70fo
1 2'/o
80fo

48,4

Din cele de mai sus, rezultă ca m secolele VI-VII,
crată la roată reprezintă doar 1 3,5•;0• Majoritatea o deţine

"1
36 Vo
2 �/o
230/0

9%

ceramica lu

ceramica

lu

crată :eu mina, din oare oca. 63,5•;0 o reprezin tă ceramica de factură au
tohtonă, irar 23•;0 ceramica de tip slav arhaic. Situaţia se modi-fică sensi

bil tn etapa unnitoare, respectiv in secolele VIII-IX. Creşte s ubstanţial
ponderea ceramicii lucrate la roată, aproape la 50o;0. Alături de ceramica
lucrată la roată, din olări a autohtonă, tin procent de �ca. 42,60fo i l re
prezi n tă şi in această vreme oenun).ca lua-ată ou mina. ·In complexele
datate spre sfîrşitul sec. al IX-lea, ponderea ceramicii luţrate cu zpîna
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scade sensibil, pentru
proape cu totul.

ca

in epoca următoare, a sec. X-XI, să dispară a

Din analiza statistică asupra ceramicii din sec . VIII-IX, rezultă că
ponderea vaselor de factură sau de tradiţie slavă srede considerabil, re

prerentind doaT cea. 9o;0 din totalul ceramicii . Această realitate, pusă
in evidenţă de unul di n aspectele •importante ale culturi i materiale, de
mo n s treaz ă că, in linii mari, pînă spre sfîrşitul sec. al VII-lea şi iooe
putul sec. al VIII-lea, slavii, din punct de ,·edere al cul turi i maie!"iale

în primul rind, au fost asimilaţi de autohtoni.
2. Unelte. In aşezările din secolele VI-IX d in regiunea centrală a- Mol
dovei di n tre Carpaţi şi Siret , s�u găsi t numeroase unelte, din fier, bronz,

os,

piatră şi lut.

Ou mici e xcepţi i , ne referi m la aşezările in oare s....a u
făcut cercetări de mi că amploare, în toate aşezările din secolele VI-IX,
s--au găsit cuţite din fier, cu lungi'Jl'lea de 8-1 2 cm, cu lama triungbiu
lară i n secţi une , lată de cea . 8-1 8 mm, ceafa dreaptă şi tăişu l uneori
puţin curbat spre virf (pl. XLVIII/6, 7, 1 0-12, 1 8, 20-24). La unele

Unelte de fier.

cuţite în apropierea minerului spinarea aTe o mică curbură (pl. XLVIII/
7). Sint şi exe mplare care au s pi n-area uşor curbată şi tăişul aproape
drept (pl . XLVIII/1 2) . Toate cuţi te le au avut coada tenninată intr-un
spin (pl . XLVIII/6, 7, 1 1 , 1 2, 1 8 , 2 1 , 24), rectangular in secţiune, spi.J1
care era li:x.at intr-un miner de lemn şi probabi l u neori din os.
Cuţite asemănă·toare au fost găsite in majoritatea aşezărilor din ce
le lalte regiuni ale Moldovei , atit in cele atri-buite sec. VI-VII 172 Cit şi
in cele atribuite secolelor VIII-IX 173, după cum se i ntilnesc şi In lişe
zărlle, din aceas tă epocă, di n tot spaţiul oarpato-dunărean m.
Dintre obiectele din fier legate de practicarea agriculturii, menţio
năm un fragment de secere, descoperit la Davideni (pl. L/9), în stratul
cores pu n zător sec . VI-VII, şi un altu l , descoperit la I zvoare- Bahna in
nivelul mai nou al aşe zări i , atr,ibuit sec. VIII-IX. Fragmentul de .se
cere de la Dav ide ni , provine dintr-un exem plar asemănător secerli de la
Dodeşti 175, in timp ce fragmen tJUl de la lzvoa:re-Bahna, provine dintr.-.o
secere, de t ipu l celor descoperite la Izvorul 1 76 i n Muntenia, sau In
Hanska 177 i n R.S.S. Moldovenească, �i datate i n sec. al VIII-lea.
ln nivelul prefeudal vechi al aşezări i de la lzvoare-Bahna (sooolele
VI-VII) au fosrt găsilte 11n1 cosor intreg şi unul fragmentar, (pl. XLVIII/
9, 1 9 ; L/1 1 ) de tipul cu ceafa mult mai C"Urbată decit tă i Şu l, lama tiiunGh. Teodor, MemAntig, 1, 1969, p. 201, fig. 15/6 ; p. 203, fig. 1 719, 10 ;
I I, 1970, p. 357, 361.
173 Dan Gh. Teodor, Carpica, Il, 1969, p. 268 ; p. 274, fig. 14/6, 7 ; p. 275, fig.
1 5 /7, 8 ; idem, Teritoriul est-carpatic ... , p. 77.
174 V. Teodorescu, op. cit., p. 48�, Macg.�.reta Constant.iniu, op. cit., p. 608 ;
Z. Szekely, Materiale, IX, 1970, p. 312-313 ; idem, Aluta, VI-VII, 1974-1975, p.
45, M. Comşa, Cultura materială veche rom4nea.!că . . . , p. 1 1 5, 1 1 7, fii. 92/1, 2, 1 1 .
1 7 5 Dan Gh. Teodor, Teritoriul eşt-carpatic. . . , p. 20 ; p . 163, fig. 4/5,
1
176 Bucur Mitrea, SCIV, 18, 1967, 3, p. 453, fig. 3.
177 1. A. Rafalovicl, op. cU., p. 1 1 2, fig. 17/4, 5.
172 Dan

I. Mitrca, MemAntiq,
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ghiulară in secţiune cu analogii in cadrul cullturii Ipot.eşti--Cindeşti 178•
Aşezării di n sec. VI-VII de la Davideni, ii aparţine !Şi un foarfec
hlng de 22 cm, descoperit in stratul prefeudal, de tipul celor cu mine
rul mai lung decit lamele, lucrat dintr-o singură bucată de bandă din
fier 179 cu analogii in descoperirile de la Moreşii 180. Inceputului perioadei
de care ne ocupăm, oii aparţine toporul descoperit la Hangu-Neamţ 181, de
tipul oel•or cu disc !Şi aripioare laterele, cu l•acma îngustă şi �or curbată
(pl. XLVIII/1) tip cunoscut şi din alte descoperi-ri de pe teritoriul Mol
dovei 1112 sau din Transilvania 183 . Acest tip de topor, oaracteristic seco
lelor VI-VII, este frecvent 'întîlnit in sudul Dunării şi Panonia 11l" .
Tot din fier, menţionăttn •citeva cuie (tgrevoare?) (pl. XLVIII/4, 5, 8),
o dăltlţă (pl. XLVIII/3), un burghiu (pl. XLIV/7 ; L/2 ) , un dorn (pl.
XLVIII/10) şi o toartă ·(Pl. XLIV/14) descoperite în a�zările de la Da
videni şi Izvoore-Bahna, avind analogii in descoperirile din cadrul cul
turii Ipoteşti--Cindeşti 185. Citeva asemenea unelte meşteşugăreşti au
f.ost descoperite şi in aşezările din sec. VIII-IX de la Izvoare-Bahna.
Uneltele din fier, cu exce pţia unore provenite probabil din centre
bizantine, cum ar H toporu l de la Hangu, au fost exeoutate în cadr ul
aşezărilor, in care au fost descoperite, după cum 111e lasi să lin:trevedem
unele bucăţi de zgură, aflate in citeva locuinţe de la Davideni şi I zvoare
Bahna, sau in s�atul de cul tură prefeudal, la Oituz; Be:reşti-Bistrlţa, Fa•

rooani etc.
Unelte din bronz. Dintre uneltele de bronz, menţionăm , descoperirea
la Davideni, a unui cirlig pentru undiţă (pL XLIVyi16 ; L/8). Un cirlig
de undiţă asemănător, lucrat tot din bronz, a fost de5ooperlt la Izvoarele
in Olteni.a �;i a fost atribuit secolelor VI-VII e.n. t86. Ci'l'"lige >aSemănă
toare, au fost descoperite �i

in aşezarea din secolele VI-VII de l a Che

triş 1111, din R.S.S. Moldovenească.
Unelte din os. ·In seria obiectelor din os. din punct de vedere cantitativ,
pe primul loc se situeaz ă impungătoorele (pl. XLDG/8, 1 0-12) confec
ţionate din tibil de oaie s:au de ciine şi foarte rar d in alte oase. Impun
� ă toare le de os, ma i rare in aşezările din sec. VI-VII devin frecvente
în eşeză.rile din sec. VIII-IX. In locui nţa L 5 din aşezarea de la Iz178 Margareta Constantiniu, op. cit., p. 668 ; V. Teodorescu, Bucureşti - mate
riale de istorie şi,muzeografie, IX, 1972, p. 81. fig. 3/3.
179 1. Mltrea, Studii şt cei"'Cetări ştiinţifice (seria istorie-filologie), Bacău, 1972,
p. 12 ; p. 14, fig. 615.
180 Dorin Popescu, In memoriam Constantin Daicoviciu, Ed. Dacia, Cluj, 1974,
O. 330, p. 335, fig. 1/5 ; idem, Dacia, N.S., XVIII, 1974, p. 216, pl. II!5 ; p. 225, pl.
IX/5 ; p. 226, p. X/2.
181 Dan Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, p. 108 ; fig. 6/11 ; 1. Mitrea,MemAntiq,
1 1,1970, p. 361, fig. 1311 0 .
182 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic.. . , p. 20.
183 K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei in secolele IV-Xlll, Buc.,
1958, p. 72, fig. 1 1/6 ; 17/5 ; M. Rusu, Dacia, N.S., VI, 1962, p. 274, fig. 4/8.
184 Dan Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, p. 104, notele 33 şi 34.
185 V. Teodorescu, SCIV, 15, 11164 , · 4, p. 498 ; idem, Bucureşti - m<1teriale de
it�torie şi muzeografie, IX, 1972, p. 85-87.
186 O. Toropu, RomonUateca tfrzfe . . . , p. 138.
187 E. A. Rikman, 1. A. Rafalovicl, 1. G. Hincu, op. cit., p. 81 ; fii. 1 117, 8.
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atri1bui tă sec.. VIII-IX, s-au găsit 27 de impungătoare de
in majoritatea lor ifinisate, :doar cîteva indicînd un inceput de fini
sare 1Bil. Menţionăm . :că in această locuinţă , in apropierea vetrei s-a gă
sit o pi.atră, cu urme tadînci de la ascuţirea :impungătoarelor, ceea ce ne
arntă că aceste 'Ulnelte se :Lucrau lin această locuinţă. F� probaJb i l ca
aceas tă locuinţă să fi aparţinut unui meşter ce se ocupa ou Tealiza.rea
unor asemenea unelte, eaTe acopereau nevoile :intregii oomunităţi. Pre
zenţa impungătaarelor de os 'in toate aşezări le (mw-ea majoritate aflate
în groapa locuinţelor· semiing.ropate), ·presupune că aceste unelte aveau
o întrebuinţare oa5nieă, legată de prelucrarea piel!ilor, pregătirea fiorelor
pentru tors şi ornamentarea vaselor.
Din os au fost oonfecţionate şi unele minere, pentru cuţite, cum
pa'l'e să indtce un fragment, descoperit in L 1 6 din aşezarea de . la Iz
voa•re-Bahna (pl. XLIX/9).
Mai mul te ace din os, de dioferite mărimi (pl. XLIII/2�8 ; XLIX/1-6)
au fost descoperite in aşezările, d i n sec. VI-VII, de la Bacău-Curtea
domnească, Davideni şi l7JVoo·re-Bahna. Aseme nea ace, s1nt CWloscutJe
şi in alte aşe2lărl din spaţiul est-carpatic al României, ca de exemplu in
aşezarea de la Şipot-Suoeava 189, precWŢl şi i n aşeză·ri din sec. VI-VII
din R.S.S. Mo1doven�scă 1°0• Menţionăm însă că in regiunea cen-trală
a Moldov ei dintre Car,paţi şi Siret, asemenea Obiecte apar şi in eomplexele de tip oarpic din sec . II-III e.n . 191 .
.
Unelte de piatră. Din piatră, menţionăm gresiile pentru ascuţit cuţite,
cum sînt cele de la Izvoore-Bahna şi Oituz 192, citeva frn·gmente de r'il?·
mţă ci rc ulare, ·perforate la mijloc, descoperite la Davideni şi Izvoore
Ba:hna, precum şi pi �trele pentru ascuţit impungătoare din os, intil
n�te în număr mai rn.ar-e in �mrea de la Izvoare...Bahn.a (pl. XL VI/4).
In ootegoria uneltelor din piatră, trebuie să includem !Şi tiparele
din gresie sau �istluri wrzui, descoperite la Davideni , Ştefan cel Mare
şi Răde n·i (pl. XLVI/1'-'-3) da tat e în secolele VI�VII şi folosi te pentrq
t urnarea unor obiecte de factură sau de influenţă bizantină 193,
Unelte din lut. Din tre 'Uneltele din lut , menţionăm in primul . rind fu
saio1eloe. Numeroase sint fusaiolele în �ezărire d i n sec. VI-VII de lH
Bacău, Da videni şi Izvoore-Bahna, aşezări în care s-au făcut cercetări de
mai mare amploare . Majoritatea fusaiolelor descoperite în aşezările .men ..
ţionate, si nt de farmă ibitronronică (pl. XLVII/1-6, 8, 1 0) uneorî de
oo:rete ru l inii incizate (pl. XLVII/4). Mai Ta!I", �apar şi fusaiole ovoida.l('
în secţiu ne •(pl. XLVII/·7, 1 1 , 1 3, 14) sau cilindrice, plate, cu &ametrul
d� cîte'V!a ori mai mare, decilt � nă�timea (pl. XLVII/12). In aşezArile . din
s ec. VIII-IX, majori tatea <fusaiolelor sînt de formă bi tron con id (pl.
�oore-Bahna ,

os,

·

188 1. Mitrea" Carpica, X, 1978, p. 225-226 ; fie. 18/1-13 ; fig. 19i1-14.
189 Dan Gh. Teodoru, MemAntiq, 1, 1969, p. 203, fig. 1711, 2.
190 I . A. Rafalovici, V. L. Lăpuşnean, · Arheologhieeski e issledovania Moldav_! i ,
Chişinău, 1974, p. 1 3 1 , fig. 913, �. 10.
191 Gh. Bichir, Cultura Carptc4. .. , p. 99 ; p, 380, J11, CLXIV/13.
192 Dan Gh. Teodor, c. Buzdugan şi J. Mitrea, Carpica,
. Il, 1969, p. 321 ·; 322,
fig. 10/10.
193 Pentru descrie1·ea acestor tipare şi a obiectelor ce se prelucrau cu ajuto
rul lor, vezi ,mai jos, Capitolul V, Elemente 'i influenţe: bizantine.
·

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

REGIUNEA CENTRALA A MOLDOVEI IN SEC. VI-IX

93

XLVU/15, 17, 1 8) di ntre · oare ·unele ornoamentate cu cercuri incizate, pa
Mlele, dispuse orizontal (pl. XLVIl/1 5). Asemenea fusaiole, bitronconice,
ornamentate cu cercuri paralele, incizate, s--tau descoperit �i in Transil"'
vania 194, R.S.S. Moldovenească 195 �i Bmgaria 1116. 'In aşezarea de la Iz
voere-Bahna, S-Q descoperit �i o fusoioiă având :fomm unui trunchi de
con, ornamentată cu citew linii. şănţluite, dispuse oblic, u nind cele două
baze ale fusraiolei(pl. XLVII/1 6).
Dacă in cea mai mare :parte a lor, fusaiolele au fcst folosi te la rea
li2Jal'ea instrumentului pentru tors. (de unde şi denumirea lor), nu este
exclus ca unele dintre ele, de dimensiuni . .mai mici şi frumos ornamen
tate, să fi fost folosite drept mărge le .
Fusaiolele de tipul celor descoperite .in aşezările din sec. VI-IX din
regiunea centrală a Moldovei din-tre Carpaţi şi Siret, s-au descoperit şi
in celelalte zone ale spaţiului . est-oarpatic 197, precum şi în Muntenia 198
şi Transilvania 199.
/
Tot din lut, menţionăm o greutate, de formă aproximativ conică,
cu Vidul rotunjit, avind o gaură spre capătul de sus, descoperi tă lîngă
vatra locuinţei L 7 din aşezarea de la Davideni.
3. Poc!-oabe şi alte piese de port.
Obiectele de podoabă sau diferitele accesorii <k! port si n t �lativ
numeroase in regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret.

Menţionăm in primul rind pentru v�l oarea lor ta:rtistică, dar şi pen
tru importanţa ce o au tn incadrarea cronologică a unor complexe ar
heologice, fi•bulele, bră�rile, cerceii şi inelele.
Fibule de tip romano..Jbizantin, turnate din bronz au fost desco
perite la .Bac!u-Curtea domnească (pl. XLII/4) �� ·Moldoveni '(pl.XLII/6).
T� o fi'b'ul� de tit> bizantin, lucrat! ·prin batere, a fost descoperită la
Davideni (pl. XLII/3). IDin �SŞezare8. de' La Davideni, provin şi două fibule
din fier (pl. XLIIlf2, 5). 'I'oate areste fi.bule din bronz saru lfier de fac
tură !bizantină şi atribuite secolelor VI-VII e.n. :m, au fost purtate C!U
precădere de o populaţie autohtonă, ·romanică. Considerăm semnifioativ
faptul că in regiunea centrală a Moldovei dinbre carpaţi şi Siret, care
se supoopune in esenţă cu zona geografică a suboarpaţilor, nu a fOf\t
d�perltă, nid o fiibul� di·gitată 1:lilrzie, tip de po� yehioulat in ge
nere de grupurile de slaVi timpurii." Fibulele de bronz digitate, desco-

194 Z. Szekely, Aluta, VI-VII, 1974--1975, p. 44.
195 1. A. Rafalovici, op. cit., p. 204, fig. 32/12.
196 Iordan Ale:x;iev, Arneologia, Sofia, .XIX, 1977, 4, p. 59, fig. 6/12.
197 Di:m Gh. Teodor, Oarpioa, II, 1969, p. 267, fig. 815, 7, 11�14 ; p. 274, fit:.
14/3, 8 ; idem, Teritoriul est-carpatic . .., p. 21, 78 ; p. 169, fig. 10/1-12 ; p .• 196, fig.
3711-11.
198 V. Teodorescu, op. cit., p. 489 ; Suzana Dolinescu-Fer�he, op. cit., fig. 52/10 ;
fig. 106/2, 3 ; fig. 121/4 ; Gh. Diaconu, SCIVA, 29, 1978, 2, p. 299, fig. 6/2-4 _ ; M
Comşa, Cultura veche rom4neasci1. . ., p. 57, fig. 37/1-20.
199 Z. Szekely, Materiale, IX, 1970, p. 309, 311, 313 ; idem, Aluta, VI-VII
1974-1975, p. 44.
;!00 Pentru descrierea �tor fibule şi analogiile corespunz!,toare vezi . Cap. V,

in prezenta lucrare.
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perite pînă -acwn ·pe teritoriul Moldo vei , se concentrează in zonele din
nard-estul, estul şi sud-esWI spaţiului est-car.paltic ali. României, zone .în
oare se siWează princip1l'lele drom'liii'i �Şi direcţii de deplasare o grupu
rilor de slavi timpUII'i i spre :Dunărea de jos 2o1 .
De la Secuieni-Neamţ, provin două brăţări din bronz, circulare in
secţiune şi cu capetele .ingroşate ·(pl. XLV/7), atri bu:ite secolelor V-VII
e . n . 202• Brăţări ' cu capetele ingroşate , lucrate însă di n argint, şi atribuite
secolului al VI-lea, au fost descoperite la Moreşti 203.
ln aşezarea de la I zvoare-Babna , au fust descoperiţi doi cerce6 .
Primul cercei, aflat in locuinţa L 3, es te de tipul cerceilor bizantini, rea
limţi prin turnare, din bronz, cu partea inferioară semilunară şi pandan
tiv in <fonnă de stea (pl . XLV/1 ; L/5). Acest cercei a fost atribuit seco
lelor VIII-IX 204.
Al doilea cercei de la Izvoare-Bahna, descoperit in locuinţa L 16,
a fost lucrat dintr-o sinnă subţire din bronz (pl. XLV/3 şi poate fi datat
in secolele VIII-IX 205,
Tot. din a�zarea de la Izvoare-Bahna. provine un inel (pl. XLV/2 ;
L/6) lucrat prin batere, dti1tr-o panglică de bronz, .avmd la mijloc un
chaton oval, <..rnamentat, iar capetele verigii desfăcute, inel ce a fost
atri·buit sec. al VIII-lea 200. Cu cost de podoabe, pot fi considemte şi
um!le fusaiole mici din lut, frumos ornamentate, care au fost pur1nte
ca mărgele.
Ca .element de podoabă, dar cu semnificaţie de cult in primul rind ,
poate fi considerată şi CI"'l'Ciuliţa din bronz, realizată prin turnare, de5coperită i·n locuinţa L 1 6 de la Davideni 207 (pl. XLII/1 ; L/1).
In serl�a diferitelor .piese de port, trebuie să includem i n primul
rtnd oataramele. Unele din acestea au o valoare artistică deosebită. Aşa
este de exemplu catarama din bronz, realizată prin turnare (pl. XLil/7),
descOperită la SăbiOialll-Neamţ, looalitaibe siltuatlă la iimita de NE a �re
giunii centrale a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret. Acest tip de cataramă,
de factură bizantină, este cunoscut in epoca secolelorVI-VII e . n . 208•
Din aşe zările de la Costişa-Mănoaiia, Davideni şi �Izvoare-Bahna,
provin mai multe cabarame, din fier, dintre care unele de fo.nn.ă ovală
sau circu]a.ră (pl. XLIV/1 1 , 1 2, 15 ; L/ 1 4 ) , iar altele dreptunghiulare !n
fomlă de rinichi
(pl. �LIV/9) �avind colţurile mai mult sau mai puţin
rotunjite, '<ISemAtnitoare celor descoperite in camplexele arheologice din
o;ecolele VI-VII e.n. 209
201 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic. .. , p. 41 şi harta de la fig. 1 .
202 Cf. mai sus, notele 82 şi 83 .
203 Dorin Popescu, op. cit., p. 332 ; idem, Dacia, N.S., XVIII, 1974, p. 219, pl.
I V/4 ; p. 221 , pl. Vl/4.
204 I. Mit.rea, Oarpica, VI, 1973-1974, p. 65-66.
205 Gh. Diaconu, SCIVA, 29, 1978, 2, p. 298-300, şi nota 6 ; fig. 6/5, 7-8 ; M .
Com.şa, op . cit., p. 120, fig. 9519-1 3 ; p . 121-122.
206 1. Mitrea, Carpica, X, 1978, p. 226.
207 Cf. mai jos cap. V.
208 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic . .. , p. 22.
209 V. Teodorescu, op. cit., p. 489 ; Margareta Constantiniu, op. cit., p. 668 ;
Dan Gh. Teodor, Teritoriul e&t-carpatic. .. , p. 20 ; p. 163, fig. 4/6, 7 ; Dorin Popescu,
op. cit., p. 332.
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care poate fi consider:at şi oa po
indudem, pentru frumuseţea decorului şi realizarea a·rtisti.că
de a nsamblu , un obiect de toaletă descoperit in ·aşezarea de la Davi
deni. Este vorba de ·una din .cele mai frwnoase şi i nteresan te piese des
coperite la Davideni, un pieptene din os de tipul ou două .rînduri de
dinţi, cu două teci ·(pe ambele laturi) prinse cu nituri de fier, av.ind la
un capăt gaură de agăţat (pl. XLIII/1 a-1 b). Plăcile mediane, fixate
pe mijlocul pieptenului cu două nitwi. de fier sÎ!Ilt de oo Mte pe o faţă
cu .grupuri de linii ve�ti.oale, iar pe cealaltă cu dte două linii orizontale
pe margini, flancate l·a extremităţi de grupuri de linii verticale.
Toecile sint fixate la un capăt cu n ituri de fier, i•ar la celălalt, pe
una din la turi , tea·oa nu este fixată cu nit pentru a permite culisarea
(fădnd posibilă scoaterea pieptenului din teacă), avind însă un ori
ficiu oe putea fi ·blocat. Plăcile tecii, cu rol evident de apărare a din
ţilor pieptenului, '8\1 fost frumos ornamentate, cu mo tive geometrice
şi motive florale stilizate (pl. XLIII/1 a-1 h), realizate prin incizie.
Dacă pieptenii cu teacă (apărătoare) sint extrem de Mri, in schimb,
piepten ii cu dinţi •bilatef!Sli, sint numeroşi in complexele datate in se'
colele V-VII e.n.
Reamintim, că asemenea obiecte de toaletă, sint cunoscute pe te
rnoriul României lde la stfirşi•tul sec. ai IV-lea. La Spanţ.ov în Muntenia,
a fost <lescoperit un pieptene din os cu dinţi bilaterali, al cărui m iner
a fost ornamen.tat cu linii incizate orizontal şi cr"eStăturl pe margine 2 11.
Un pi"eptene ou dinţi bilateNrli, f.rumos ornamentat şi atribuit sec. al
VI-l-ea, a fost descoperit in perimetrul aşezării de la Cucorăni-Bo'b
.,.anl 212. Un alt pieptene din os cu dou4 .rfnduri de dinţi, plăcile nedeco
rate, prinse cu nituri de fier, a fost descoperit intr-'lln mormint din
sec . VI-VII de le Piatra Frecăţei 2 1a.
Pi-ese asemănătoare au mai rost descoperite la Celelu 21-f, tn Olte
nia, Budureasoa 2 15 tn Mun�nia oşi la Moreş ti2 UI in Transilvania. Cele
mai apropiate analogii existi însă între piesa de la Davideni şi unul
din pieptenii descoperiţi 1n F·ranţa, in cimitirul f·NL'IlC de la Villey St.
Etie nne, care a rost incadrat in secolele V-VI e.n . 217.

In categoria pieselor <le port,

doabă 210

210 Pentru sensul de podoabă al unor asemenea obiecte, cf Dicţionarul e:r
pl&ootiv al UmbU rom4ne , Ed. Acad., 1975, p. 688, voce 37973.
2 1 1 Bucur Mi trea. Constantin Preda, Necropole din secolul al IV-lea e.n. in
Muntenio, Ed. Acad., Buc., 1966, p. 141, 223, fig. 33/2.
212 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic... , p. 20 ; '1 67, fig. 8/15.
213 Aurelian Petre, Materiale, VIII, 1962, p. 581, fig. 18/5 ; p. 582.
214 D. Tudor şi colab., Materiale, VII, 1961, p. 482, 485 ; O. Toropu, op cit.,
p. 76, nota 386.
215 Piesa ne...a fost arătată de V. Teodorescu, resp. şantierului Budureasca,
in sept. 1 978 .
218 Dorin Popescu, op. cit., p. 332 ; idem, Dacia, N.S., XVIII, 1974, p. 224, pl.
VIIU1 ; 227, pl. XI/1, 4 ; p. 238, pl. XXI/6 ; Kurt Horedt, Moreşti. Grabungen in
etner vor-und frugeschichtlichen Siedlung in Slebenbilrgen, Klriterion Verlag Buka
rest, 1979, Abb. 7115 ; 78/6 ; 88i2, 3 ; 9119.
2 1 7 E.Sali n, La haut Moyen Age en Lorraine, Paris, 1939, p. 155-156, pl. XXI/1,
2. Piesa a fost descoperită In M 59, din cimitirul franc de la Villey St. Etienne şi a
fost atribuită sec. V-VI e.n.
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Avind in ·

videni

vedere

analogii le amintite, atribuim pieptenele de la Da

secolului al VI-lea

e.n.

4. Arme şi piese de harnaşament.

I:n a.şezările de la Davideni şi lzrvoare-Bahna S-Ql găsit cind :să
geţi, din fier, d� ti� cu trei muchii (pl. XUV/1-5 ; L/3�4, 1 2) de
numite deseori şi săgeţi de "tip avarie". Săgeţile n�perite in aşeză
rHe din sec. VI-VII, din regiunea centrală a Moldovei dintre Carpati
şi Siret, sint de tipul celor af.1aie la Histria 218 în Dobrogea, la CăpW1,
Band, MoQr�ti şi alte locuri din Trnnsilvania 219, la Orlea şi 'Padea 22°,
precum şi la Stoioăneşti şi Brebeni 221, in Oltenia. Asemenea săgeţi s-au
găsit şi la Kobuooa-Veche 222 şi in al·te locuri din R.S.S. 'Moldove
nească 223• De �reţinwt că :săgeţile cu trei muchii, de tipul celor amin
tite mai sus, nu s-au găsit pînă ooum in :regiunile din nord-estul, estul
şi sud-estul Moldovei , unde aJU !fost semnalate numai săgeţi din fier
romboidale, cu aripioare şi cu ;peduncul simplu sau tub de inmănu
şare 224. Asemenea săgeţi apar şi in aşezările din ZOllla suboarpatică, dar
in etapa secolelor VIII-IX. Trebuie să menţionăm, cA
ţi cu trei
muchii (sau aripioare), apar oşi in etapa secolelor VIII-IX , cu obser
vaţia că la acestea aripioarele sint mai late.
In categoria &·rmelo.r, includem şi un cuţit, de un tip deosebit, con
. sidemt de noi w.ţitt tde luptă. . Piesa la care ne referim, a fost descope
rită in locuinţe L 5 � · la J:zvoore.-Balhna. Este un cuţit din fier (pl.
XLVIII/2 ; L/7), lung de 12,5 cm, avind 11311118. cu un �. păstrată par
ţial, minerul in secţiune dreptunghi'l.rlară, iar partea filliBii a minerulll,li
ck!sficmtă şi oareuită s'lib fooma .a două vol'lllte . ClJ.ţite de luptă (�
noale?), asemănătoare s-au descoperit in R.S.S. Moldovenească 226, . lo
Th'ebujeni, Al-cedaT . şi Brăn�ti I 227, in complex� datate In :�ioada
cuprinsă intre sftrşitul sec. VII-sec.. IX 228• Din aşezarea fortif,ioată de
la NoVIOtroiţk, provine un exempLştr di;IJbat în secolele VI�·I-X 229. Pe te
ritoriul Poloniei, asemenea cuţite se cunosc incă din secolul al VI-I� 230_

�

218 Aurelian Petre, Dacia, N.S., VII, 1963, p. 322, fig. 3.
219 K. Horedt, Dacia, N.S., 21, 1977, p. 257, fig. 4, p, 263, 267 ; Dorin Popescu,
Dacia, N.S., XVIII, 1974, p. 216, pl. 11/11 a.
220 O. Taropu, op. cU., p. 139, pl. 19/5, 6, 7.
221 Informaţii Mihai Butoi, de Ioa Muzeul judeţean Olt.
222 E. A. Rikman, 1. A. Rafalovicl, I. Gh. Hincu, op, cit., p. 86, fig. 10/1-3
223 I. A. Rafalovici, op._ dt., p, 34-35, fig. 5/1-2.
224 Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 20.
225 Maria Comşa, Cultura material4 veche romc1neasc4. . . , p. 125 ng. 9713, 4 ;

p. 1 26.
226 E. A. Rikman, I. A. Raf.alovici, 1. G. Hincu,op. cU . • p. 82, fig. 12/6, 7.
227 G. B. Fedorov, MIA, 89, p. 371, pl. 65/1 ; 1. A. Rafalovici, op. cit., p. 182,
fig. 29/5-7.
228 1. A. Rafalovici, op cit., p . .183.
229 1. 1. Leapuşkin, MIA, 74, 1958, p. 23, fig. 1017 şi p. 327, pl. XClll/10.
230 K. Jazdzewski, Prace i Materialy Muzeum Archeologiczgo Etnograficznego
wLodzi, Seria Archeologiczna, 11, p. 65, fig. 8 'i p. 88, fig. 1 1, epud M. Colllf8, op.
cft., p. 1 15, nota 1 18.
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cu cel de la Izoow-e-Bahna •a fost descoperit la
mai evoluat, la Bucov-Rotari, ultimul
chaltai spre mijlocul sec. aJ. X-lea 232.
Pe baza analogiilor menţionate şi avind in vedere 'Şi contextul ar
heologic in care a foot găsit, atribuim cuţitul de luptă de lJa Izvoore
Bahna secolelor VIII-IX e.n.
Dintre piesele de harnaşament, menţionăm o psalie din fier (pl.
XLVIII/13) descoperită in locuinţa L 13 de la Izvoare-Bahna. O piesă u
semănă•tOOire a fost descoperi tă la Hanska I :.m în R.S.S. Moldovenească,
in aşeZ81l'ea din secolele VI-VII em.
fut piesă de harnaşament considerăm şi o plăcuţă din os descope
rită in L 6 de la Davideni de formă aproximativ dreptunghiulară, avind
ca-petele mult rotunjite, cu orifidi la cele două extremităţi şi decoretă
pe una din reţ.e cu cei'C."Uleţ.e concentrice incizate (pl. XLIII/1 0 ; XLIX/7).
Asemenea plăcute, din os, datate in secolele VI-VII, au fost descoperite
la P1atra-Frecăţei 2M in Dobrogea, precum şi la Celeiu şi Orlea 235 in Ol
tenia. Plăcute din os, impodabite cu decor din cerculeţe incizate "in
ochiuri", apaT şi in secolele unnătoare. O plăcuţă de os, asemănătoare
cu piesa de la iDavideni, a fost descoperită 1a Garvăn-Dinogeţia 236.
Foarte probalbil că, pie� de harnaşament trebuie considerate şi
unele din verigile din fier, de fonnă circulară, descoperite in aşezările
din secolele VI-IX (pl. XLIV/12 ; L/14).
Garvăn-Dinogeţia 231,

5.

iar altul,

Periodizarea culturii materiale din secolele VI-IX e.n.

lncheind prezentarea culturii materiale din secolele VI-IX, din
regiunea centrală a Moldovei dintre Ca:rpaţi şi Siret, se cuvin dteva
sublinieri. ln primul rind analiza diferitelor componente ale cultUirii
materiale din sec. VI-IX, evidenţiază că aceasta este, in esenţă, crea
ţia popuLaţiei autohtone din spaţiul şi timpul amintit. Conţinutul cultu
rii ma.teriale, de fuctUtră autohtonă, din această epocă, 'l'eprezintă o evo
luţie, �n condiţii speci!iice concret-istorLce, a unor atribute intrinseci ce
caracterizează C'Uillbura din veacu'I'ile anterioare, ale cărei rădăcini co
boară pină in orizonturile civilizaţiei get:o-.d.acice. ln această evoluţie
un rol important a revenit şi factorului roman şi :romano--b izantin.
·Tipurile de aşezări, locuinţe şi anexe gospodăreşti, întîlnite i n sec.
VI-IX, in :regi'll'le
l a de care ne ocupăm, indică cu preeminenţă pre
zenţ;a unei populaţii stabile, secfentare, ca:re nu putea fi decli populaţia
autohtonă. De tradiţie şi factură autohtonă sint : marea majoritate a
cemmicii luCMte cu nnna, oare uneori este dlooor'ată cu aiJ.veole, crestă
turi, cruciuliţ.e dispuse pe umă'I'Ul vasului sau alte motive ornamentale ;
231 Gh. Ştefan, I. Bamea, M. Comşa, E. Comşa, Dinogeţia, I, Ed. Acad., 1967,
p. 82, fig. 42/9 (Cap. redactat de 1. Barnea).
232 M. Comşa, op. cit., p, 1 15-116 ; p. 1 1 7, fig. 92/2 1.
233 1. A. Rafalovicl, op. cit., p. 35, fig. 5/11.
234 Aurelian Petre, Materiale, VIII, 1962, p. 578, fi g . 14/6 ; p. 579, p. 582, p.
583, fig. 20/21.
235 O. Toropu, op. cit., p. 77, pl. 17/12.
236 Gh. Ştefan, 1. Barnea, M. Comşa, E. Comşa, op. cit., p. 90, fig. 46/6.

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

IOAN MITREA

98

ceramica lucrată la �roată cu ornamente �realizate dîn 'incizii drepte, vă

lurite, caneluri şi motive lustruite ; rişniţele ; unele obiecte �egate de
prelucrerea metalulu i , osului şi lemnului, sau de practicarea agricultu
rii, pescuitului etc.
In conţinutul culturii materiale din sec. VI-IX, din regiunea cen
trală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret, au fost semnalate numeroase
elemente de factură sau de influenţă bizantină.
De factW'ă sau influenţă bizantină sint : .amforele şi amforetele ; fi
bulele din bronz sau fier, turnate sau lucrate prin batere ; cerceii, in
primul rind cei cu pandantiv instelat ; inelele din lbronz, cruciuliţa din
bronz, precum şi decorul format din cruciuliţe incimte, întîlnit pe unele
vase. To t de influenţă bimntină sin t şi tipurile de podoabe de pe tipa
rel·e din piatră, monedele ek 237. Ace;te elemente, ce dovedesc legătu
rile cu sudul <bizantin, continuatorul tmdiţiilor romane, scot in evidenţă
conbactul pem1.anent, 1n iSOOOlele VI-IX, [ntre cultura a'lllboih'bonă din te
ritoriul est-carpartic al României şi in genere din spaţiul nood-d.unărean
şi civilizaţia bizantină.
Analim culturii materiale a pus i n evidenţă, cu mai multă certitu
d ine pentru secolele VI-VII, şi prezenţa unor elemente de factură
slavă, expresie ra unor 'I'ealităţi istorice .specifice acelor vremuri. De
factu!l"ă slavă sint : unele vase borcan, l\JICI1ate cu mîna, die tipul A 1 c
şi A 1 d, avind forme caracteristice ce le diferenţiază de ceramica au
tontOnă ; unele tipuri de tipsii, anumite elemente legate de forma şi
ampl•asarea unor cuptoare din piatră 238.
In cadrul culturii materiale din secolele VI-IX, eJCistă şi ele
mente c·are nu pot fi legate de un anume etnic concret, acestea avind
o mare circuLaţie şi putind fi adoptate şi folosite de unul sau de eltul
d intre diferitele etnii, din aria de răspîndire ra ooestor elemente de cul
bulră marterială.

In această oategorie includem : 'VÎrfurile de săgeţi cu trei muchii,
o parte a verigilor şi cataramelor din fier, impungătoarele din os etc.

Evoluţia culturii materiale din sec. VI-IX, din regiunea centrală a
Moldovei dintre Carpaţi şi Siret, prezintă numeroase elemente de per
manenţă, d:ar şi elemente specifice uneia sau alteia din fazele dezvoltArii
sale. Din acest punct de vedere, pot fi delimitate cite'VIa etape, avind co
respondenţe in celelalte zone ale Moldovei sau ale spaţiului oarpato
dunărean in general.
O primă etapă cronologică cuprinde sfîrşitul secolului al V-lea şi
prima jumătate a sec. al VI-lea. Acestei etape ii sint oaMcteristice aşe
zăr'ile de La Costişa-Mălnoaia �e iul L 1) şi GUI1a Văii , o parte din
locuinţele aşezării de la Davideni (L 3, L 15, L 16, L 1 7 , L 20), Bacău
Curtea domnească (L 4), Tirpeş ti , Ştefan oei Mare, Căciul�ti etc. In
această etapă se desăvi�te procesul de romani zare şi in teritoriul est
carpati·c al României. Conţinutul culturii materiale şi unele elemente
de cultură spirituală - cum sint dovezile privind răspîndirea creştinis237 Vezi mai jos Cap. V.
238 Vezi mai jos cap. VI.
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mului - atestă prezenţa unei populaţii !I"omanice. Cultura materială din
aoeoastă etapă, din !regiunea ce ntmlă 18 Moldovei de la vest de Siret, se
încadrează organic in cultura materială specifică intregului teritoriu de
la �ăsărit de Carpaţi ral R omâni ei şi pe ·Un plan mai l18Tg din întTeg

spaţiul oarpato-dun-ăreano-'pontic 239. Caracterul unitar şi romanic al cul
turii materiale şi spirituale, din spaţiul oarpato-dunăreano-pontic din
secolul al VI-lea este expresia desăvîrşirii in linii mari, in tot acest
s paţiu , a procesului de roman izare.
Următoarea etaipă, cu prinde a doua jumătate 18 sec. al VI lea şi
întreg secolul al VII..:lea, este etapa în mre alături de elementele au
tohtone şi romano-Jbizantine sînt semnalate, 1cu �Certitudine , şi materiale
de factură sl<avă. Culturii din această etapă 'ii sînt oar<acteristice mate
rialele descoperite in unele din locuinţele lde IJ.a Bacău-Curtea domnească
(L 1-L 2 ; L 5-L 7, L 9), Davideni (L 1-L 2; L 4; L 14; L 1 8-1} 1 9 ; � 2 1L 22), Izvoore-Balma {L 6-L 9 ; L 1 2, L 13), Ştefan cel Mare etc. In a
doua e tapă se petrece în esenţă procesul de asimilare a e leme ntelor
-

de factură slavă.
Intre a doU!a şi a treia etapă există o fază de tranziţie, ce se co n
stituie intr-o veri·gă de legătură intre cultura materială specifică în
ansamblu sec. VI-VII şi cultura materială caracteristică sec. VIII-IX.
In această fază de tranziţie şi in cultura materială din regiunea la eaTe

unele restructurări şi transformări, rezultat pe de o
parte, m incheierii procesului de simbioză etno--culturală d intre au
tohtonii romaniti şi slavi, iar pe de altă pa!l"te, al unor oo.ndiţii istorice
generate de ecoul dublei rmgraţii turanice -ce a avut loc in jurul anului
680. Acestei faze, care cuprinde în timp, u ltimele decenii ale sec. al
VII-lea şi primele decenii ale sec. 181 VIII-lea, ii sint caracteristice o
parte din materialele descoperite la PoNm.a�Dulceşti, IAldeşti Il, Adjudu
Vechi Bereşti-Bistriţa, Izvoare-Bahna (L 4 şi L 14) şi Văleni-P. Neamţ.
Ultima etapă, respecti v a tlreia, cuprinzind in mare secolele VIII
IX se oamcterizează printr-o uniformizare, pe un plan <:'alitativ supe
rior, a culturii materiale, mai ales sub 18Spectul ceramicii. Acestei etape
ii sint raarncteristice materialele de la Brăşău ţi, Faraoani, Viişoara, cea
mai mare parte din materialele de la Izvoare-Bahna (ultimul nivel rpre
feudal, respectiv locuinţele L 1-L 3 ; L 5 ; L 10-L 1 1 ; L 15 şi L 1 7).
Tot acestei etape ii aparţine o parte din materialele de la Poiana-Dul
oeşti, Oituz, Adjudu-Vechi , Văleni-Neamţ etc.
Uniformizmoea rulturii materiale în secolele VIII-IX e.n., in re
giunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret, oa şi in tot teritoriul
est-carpatic, este urmarea firească a simbiozei d intre autohtoni şi sl avi ,
expresia asimilă·rii, sub aspectul culturii materiale şi foarte probabil în
mare şi sub aspectul culturii spirituale, a slavilor de cătlre autohton i .
Pentru denumirea etapelor culturii materiale din secolele VI-IX,
din Tegiunea de ·care ne ocupăm, şi aceasta ni se pare va1tabil pentru tQt
teritoriul est-carpatic al României, vom renunţJa la nomenclatura pro
pusă pe baza primelOT descoperiri arheologice, î n primul rlnd pentnl
ne referim, au loc

,

239 Dan

Gh. Teodor, Terito-riul est-carpatic . .., p.131.
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f.aqjtul că �r�ezu:Ltatele oeroetărilor din acele ,aşe2lări nu sint inifotd.eauna
cele mai semnificative şi oaoocteoristioe. Astfel, este greu de iCIIOOOptlat de
e xemplu, că in materialul dintr-un singur bordei de la Costişa puteau fi
surprinse trăsăturile caracteristice, fie şi in esen� lor, ale unei etape
istori·oe, .aşa cum acesrte 1răsătUri ne apar oontucate de lilldă prin să
paT ea unei întinse aşezări 1a Daviden i , in oare au fost dezvelite pînă a
cum 24 de locuinţe cu un inventar bogat şi vari�at.
Intrucit ştim cine au fost princi palii creatori şi purtători ai cul
turii materiale din epoca şi spaţiul ta.mintit, ca şi din tot spaţiul carpato
d un ărean , ne oprim lla nQffii nativul de cultură autohtonă de tip romanic
pentru secolele VI-VII e . n . şi cultură veche românească pen t!'1u seco
lele VIII-IX e . n . 240.
Prima etapă corespunde in esenţă cu perioada de generalizare a
cul1turii materiwe şi desiog·m şi spiri 1JUJale de rtip !roiila!l ic în spaţiul oar
pato-dunărean, perioad ă ale cărei inceputuri se plasea ză după cum s-a
arătat, in a doua jwnătate a sec . al V-lea şi continuă pînă in secolele
VI-VII e n . 2"1• In a ceas t ă etapă are loc şi con ta ctul dintre looalnid şi
grupurile de slavi migratori, pătrunşi dinspre N şi N-E, precwn şi
desfăşurarea procesului de asimilare sub aspectul culturii materia�, spi
ri tuale si treptat şi etnic, a s1avilor de către autohtonii romanicl.
'Dentru ultima etapă ni se pare po tri vi tă denumirea de cultură
vedte românească, dacă avem în vedere că pe la 'inceputul sec. al
VII�..}ea se încheiase în linii mari procesul de fonnare a poporulud. ro
mân 1i implicit se oristalizase elemente le oarocteristice ale culturii ro
mân-şti din epoca următoare.

E-. :dent că -atit in secolele VI-VII, cît �i în secolele VIII-IX, in
regiunile de 1a răsăTit de Carpaţi, oa şi în tot teritoriul carpato-dună
reano-pontic, pot fi individul3lizate anume aspecte regionale. Aceste as
pecte regionale păstrează însă numeroas·e elemente de legătură: eviden
ţiate şi de analogiile menţionate în !fiecare caz in parte, expresie a uni
tăţii etnice din intreg spaţiul carpato-dunăreano-pontic.
In ansamblul său, cultura materială din secolele VI-IX e . n ., din
regiunea centrală a Moldovei dintre OaTpaţi ·şi Si ret, oa şi di n Intreg
spaţiul de formare a poporul ui român, spaţiu ce coi ncide in li ni i mari
cu aria civilizaţiei geto-dacice, �a fost rezultatul unei evoluţii ascen
dente, "in cadrul căreia a acţionat creator, acel fascirol de forţe în ac
ţiune constitui t din : tradiţii , influe nţe şi experienţe" 242. Dacă elemen
tul autohton a stat la baza dezvoltării culturii din secolele VI-IX,
tTebuie sublin]at că elementul romano-<bizantin a indeplinit permanent
rolul de catalizator în procesul de evo luţie a civilizaţiei vechi româ
neşti.

240 In sensul renunţării pentru această epocă, la nomenclatura bazată pe
mele unora din primele staţiuni arheologice cercetate, proprie după cum se
terminologie i preistorice, Cf. Suzana Dolinescu-Ferche, op. cit., p. 126-127 ;
Comşa, Cultura veche românească, p. 151 ; Gh. Diaconu, SCIVA, 29, 1978, 2, p.
şi nota 9.
241 M. Comşa, Nouvelles e'tudes d'histoire, 1965, p. 24-25.
242 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. 1, Cluj, 1972, p. 7.
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V. ELEMENTE ŞI INFLUENŢE BIZANTINE
In reghmea cen't;rială a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret, prin cer
cetări sistematice şi recuperarea unor descoperiri întîmplătoare au fost
puse in evidenţă numeroase şi diverse materiale de factuTă sau de in
fluenţă bimntină ·(pl. II). In ansamlblul lor, aceste materiale, atestă, con
vingător după opinia noastră, că populaţia autohtonă din regiunea
centrală a Moldovei dintre Carpaţi �i Siret, oa şi din intreg spaţiul
est-carpatic al României s-a aflat in permanenţă, in epooa secolelor
VI-IX, 'in sfere de influenţă a ci viHazţiei bimntine .
Trebuie subliniat, că materialele de factură sau de influenţă bi
zantin ă, descoperite prin săpături sis tematice, au fost găs ite in aşezări
autohtone , în care inventarul, in cea mai mare parte, este de tradiţie
şi de structură locală.
Monedele. Pe lingă reramică, obiecte de podoabă sau de cult, unele
unelte etc., de factură sau influenţă bizantină, in regiunea de care ne
ocupăm s-au descoperit mai mult monede birontine (pl. II, XLV/4-6).
Eşalonrarea acestora, dovedeşte că cireulaţia monedei bizantine este pre 
zentă in intreaga perioadă a secolelor VI-IX, in regiunea centrală a
Moldovei dintre Carpaţi şi S iret , oa şi in celelalte zone ale teritoriului
es t-carpatic, cu observaţia că această drcu1aţie este ceva mai ac tivă in
secolele VI-VII, decit in secolele VIII-IX, fenomen caracteristic de
fapt intregului teritoriu nord-dunărean 243.
Cu excepţia tezaurului găsit in 1 930 la Cleja-Bacău, toate cele
lalte monede bizantine cunoscute pînă acum, in regiunea centrală a
Moldo� de la vest de Silret, 'reprezintă descopeTiri izolate Pînă in
prezent, în această regiune, au fost deoooperite tm nu m ă·r de 51 mo
nede bimntine, repartiţia lor, pe împăraţi , i n ordine cronologică iiind

următoarea

- Bacău. Dint'I"-o rolecţi.e partioulocă se cunoaşte un follis de la Jus
tin I, descoperit în imprejurimile ore şului . Moneda a fost văzută şi
descrisă de prof. D. Tudor 2411.
Bacău. Jntr;.un punct neprecizat al ooo.şului s-ta descoperit intim
plător, in 1951 , o monedă de bronz de 1a Justin ian I 2115•
- Tg. Ocna. Intr-'O colecţie particulară se păstrează o monedă de bronz
de la Justinian I, emisă 1a Cyzic. Moneda a fost descoperit ă întîmplă
tor �n imprejurimile oraşului 246.
- Ţirbuoani-Neamţ. Pe teritociul sartului Ţibuoani , intr-un punct ne
precizat, s-a descoperit un folHs de l a Justiniran I 247.
�

243 Constantin Preda, SCIV, 23, 1972, 3, p. 378.
244 Bucur Mitrea, SCIV, 18, 1967, 1, p. 201 ; C. Preda , op. cit., p. 395.
245 Bucur Mitrea, Dacia, N.S., XI, 1967, p. 389, nr. 71. Durpă unele presupuneri,
nu este exclus ca această monedă să provină din aşezarea prefeudală din sec. VI
VII de la Curtea domnească Bacău, aşezare in care prin cercetările sistematice în
treprinse incepind cu anul 1970, sa-u găsit şi alte materiale de factură bizantină.
246 C. Preda, op. cit., p. 410.
247 Virgil Mihăilescu-Birliba, MemAntiq, I , 1969, p. 429-430 ; B. Mitren. SCIV.
2 1 , 1970, 2, p. 346.
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- Piatra Neamţ. Provenind de pe •teritoriul oooşului �te menţionată
o monedă de la Justinian I 2 is.
- Ploiana-Dulceşti. ln campani·a de săpături arheologice din 181Ilul 1963,
a fost •găsită o monedă de bronz, emisă la ThesSialonic de către Ju.sti
nian I 249.
- Bacău. O mon•edă de bronz, de la Justinian II •(anii 574/575), emisă
la Constantinopol, a fost descoperită .întîmplător, intr-un punct nepre
ciza't de pe raza oreşului 250.
- Bacău. Tot dintr-<> descoperire întîmplătoare, s-:a recuperat o mo
nedă bi2lantină, emisă la Constantinopol de Mauriciu Tiberiu (anii
599/600) 251,
- Bacău. O monedă bi21antină de bronz, emisă la Constantinopol, care
a fost Tebătută, neputindu-se ·identifica emitentul, a fost descoperită pe
str. V. Alecsandri 252.
- Oomăneşti. Prdbabil de pe ram oraşului sau din imedilata apropiere,
provin două monede din ·bronz, una de la Mauridu Tfberiu şi a doua
de la HerecHus 253.
- Scurba-Bacău. Pe teritoriul satului Scurta, corn. Orbeni, jud. Bacău,
a fost descoperită o monedă de argint de JJa ·.Constantin IV 2:>4.
- Cleja-Bacău. In anul 1 930, un sătean din Cleja, a descoperit pe lotul
său de pămînt, între nişte pietre, un tezaur format din 38 monede de
bronz şi o monedă lele argint 255. După. I. Dimian, cele 39 de monedei
de 1a Cleja se eşalonează astfel : Leon V şi Constantin (813-820) 1 ex. ; Mihail II şi �eofil (812 ?-829) - 1 ex. ; Teofil (829-842) - 2
ex. ; Teofil, Mihail II şi Constantin (ooo . 832 ?-839) - 1 ex. ; Vasile
I (867-869) - 2ex. ; Vasile I şi Constantin (869-879) - 7 ex. ; Leon
VI (886-912 ?) - 1 1 ex. ; Leon VI şi Alexandru (886-912?) - 3 ex. ;
Constan1in VII �i Zoe (913-9 19) - 1 ex. ; Roman I (919-921) - 7 ex. ;
Constantin VII (945) - 3 ex.
După •Cum se observă, majoritatea monedelor din tezaurul de la
Cleja aparţin sec al IX-lea. Din cele prezentate, �ulti ci in regiunea
centrală a M-oldovei de la ve;,t de Siret, se cunosc opt localităţi in oare
s-au făcut descoperiri monetare bizantine şi anume 8 Bacău (cinci
puncte), Cleja-Bacău, Comăneşti, .P. Neamţ, Poiana-Du:loeşti, Scurta-Be.
cău, Tg. Ocna şi Ţilruoani.
Merită amintit, în acest context, că in imediata taproplere a ·re
giunii de oare ne ocupăm, pe versantul din stinga Siretului, 1a Horgeşti
Bacău 256, a fost descoperit in 1 968, un vas ICI.e aramă �n oare au ·fost
gfu.c;ite mai multe m-onede bizantine, dil'l. oare s-au recuperat 57 de bu248
249
250
251
252
253
254
255
256

1. Minea, BSNR, 81-82, 1933-1934, p. 108 ; C. Preda, op. cit., p 405.
16, 1965, 3, p. 617, nr. 73 ; C. Preda, op. cit., p. 406.
Viorel Căpitanu, Carpioa, IV, 1971, p. 291, nr. 41.
Ibidem, p. 291, nr. 40.

B. Mitrea, SCIV,

Ibidem, p. 291, nr. 42.
Dan Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, p. 113, nota 90 ; C. Preda op. cit., p. 399
V. Căpitanu, op. cU., p. 291, nr. 44.
I. Dimian, SCN, 1, 1957, p. 198-199.
Viorel Căpitanu, Carpioa, IV, 1971, p. 253-269.
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f:!ăţi 267, toate din !bronz, emisiuni din W"emea lui J·ustin II (28 bucăţi),
Tiberiu II Constantin (4 bucăţi) şi Maurdciu Tiberiu (25 bucăţi), pre
cwn IŞi un oolier ·(lan\) cu veri·gi , din 1bronz 258.
Monedele ·bi2lalltine, descoperite in regiunea centmlă a Moldovei
dintre Carpaţi şi Siret, provin
in marea lor majoritate din monetăriile
de la Constantinopol. Unele monede provin însă din atelierele provin
dale, ceea ce, după cum s-a obsel"VV8t, indică o particularitate a fluxului
de monede biZJalltine la Dunărea de Jos 259,
Cerannica. Intre materialele de factură bimntină, întîlnite in �riie
ce-reetate sistematic, se numără �i ceramioa. Alături de oeramica de
tradiţie autohtonă, în a.şezările de 1a Cos'tişa 260, Oituz 261, iDavideni şi
lzvoore-Bahoo, s-au găsit şi fll'agmente de amfore şi amforete, de fac
tură bizantină, de culoare roşie-gălbuie, decooote cu striuri sau canelW'i
orizontale. In aşezarea de la Davideni, au fost descoperite şi două frag
mente din fundul unui Va5 lU!CT'at la roată, din pastă albă a.v:in'd in
compoziţie nisip feruginos (caolin), vas importat probabil tot d in aria
lumii bWI.ntine.
tn categoria vaselor de factură bizantină, reamintim şi v.asul de
aramă, descoperit intimplător la H�ti-Bacău 262, in apropierea re
gi unii de care ne ocupăm.
Din aşezărlle cercetate sistemamc de la Bacău, Daviden i , Izvoare
Balma, Ştefan cel Mare, sau din unele descoperiri intimplătoare, pro
vine un topor, mad mul'te piese de podoabă sau de cult între care cinci
fi:bule, două brăţări, o aatalramă, o cruciuliţă, trei cercei şi un inel,
toate acestea de facturi sau de influenţă bizantină. De influenţă bi
zantină trebuie să considerăm şi cele citeva tipare pentru turnat po
doabe, descoperite în aşezările de la Davideni , Ştefan cel Mare şi Ră
deni, precum şi motivul ornamental de .pe pieptenele din os de :ha
Davideni , sau decorul din crUJCiuliţe de pe unele vase.
Unelte. Obiect de import, proven i t din unul din centrele bizantine
sud-dunărene, poate fi consideNtt toporul descoperit la Hangu-Neamţ :l63
(pl. XLVIII/1 ), de tipul celor cu disc şi aripioare latecrale , cu lama
îngustă IŞi W?or cW'bată. Acest ti p de topor, cunoscut �i din alte desco
periri din spaiţiul nord-dunărean 264, este atribuit în ·general secolului
al VII-lea 265•
257 Viorel Căpitanu publică in articolul citat 46 de monede, iar un lot de 1 1
monede sint publicaw ulterior de Constantin Buzdugan, i n Carpica, VI, 1 973-1974,
p. 47-53.
258 Viorel Căpitanu, op. cit., p. 255, fig. 2.
259 Octavian Iliescu, in Cultura bizantină fn România, Bucureşti, 1971, p. 79
260 Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 100, nota 6.
261 Ibidem, p. 100, fig. 2/4 ; p. 114, nota 91.
262 Viorel Căpitanu, op .cft., p. 254, fig. 1 ; p. 255.
263 Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 108, nota 30.
264 Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 108 ; idem, Teritoriul est-carpatic..., p. 20 ; K.
Horedt, Contribuţii. . ., p, 72 , fig. 11/6 ; 17/5 ; M. Rusu, Dacia, N.S., VI, 1962, p. 274,
fir 418.
265 Dan Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, p. 108.
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Fibule. Din cele cinci fibule, descoperite pînă acum in regiunea de caiN
ne ocupăm, .patru provin din săpături sistematice (Bacău oşi Davideni
trei e:remp�are), iar una dintr-o descoperire întîmplătoare '(Moldoveni).
Plrima fiibulă de tip bizantin, cunoscută in .regiunea de care n!e
ocupăm, a foot descope.rită în locui n� L 6 din �a;Şe:zJarea de La Bacău
Curtea dom neas că 266.
Fibula de la Bacău, este de ti:pul oelO'r turnate din bronz, de d1mensiuni mici, ornamentată pe arc şi spre capătul piciorului cu un
decor format din linii paralele (pl. XLII/4).
Fibule asemănătoare celei de la Bacău au mai fost descoperite i n
MoldoVIa la Şipot-Suoeava 267 şi BîTlăleşti 268 . F ibula de la Bacău îşi
găseşte an1alogii şi in descoperirile de la Sud&!wl 26'9, lsaccea 270, Gar
văn-Din·ogeţia 271, Histria 272 şi Bucur eşti 273. Piese asemănătoare au fost
descoperite oşi în R.S.S. Moldovenească la Hanska m, iar in R.S.S. Ucra
ineană, La Ripnev II 275• Acest tip de filbulă a avut o mare dreulaţie in
Peninsula Balcanică, în special în secolul al VI-lea 2i6.
Avînd in vedere armlogiile semnalate, atribuim fibuLa de la Bacăiu
Curtea domnească, secolului al VI-lea..
După cum s-a mai menţionat, in aşezarea de La Davideni, au fost
desooperite pînă acum trei filbule. Prima dintre aceste filbule, descope
rită în secţiunea 81, in stratul prefeudal al �aşezării, este de tipul cu
piciorul tntors pe dedesUbt, 1uorată dintr-'O bandă sUbţire din ·bronz,
ou lăţimea maximă de 1 1 mm şi are arcul plat (pl. XLII/3). Deşi de un
tip mai Tac înotilnirt;, prima fibulă de iip romana-bizantin de la Davideni,
se apropie de fibulele descoperite l1a Bucureşti-Militari 2 77 şi in foctifi___,'

266 I . Mitrea şi Al. Artimon, Carpica, IV, 1971, p. 236, p. 242, fig. 13/1 : I. Mit•·ea, SCIV. 24, 1973, 4, p. 465.
:!67 Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 107, fig. 6/2 ; p 108.
268 Ibidem, p. 107, fig. 6/1 ; p. 108.
269 D. Tudor,Sucidaoo . Un cete daco-romaine et byzantine en Dacia, Bruxelles,
1965, p. 123, fig. 3418-12 ; idem, Oltenia romană, ed. a III-a, Buc. • 1968, p. 457,

fig. 142/8-11.
270 I. Barnea şi B. Mitrea, Mater iale , V, p. 470, fig. 1017.
271 Gh. Ştefan, I. Barnea, M. Comşa, şi B. Mitrea, Materiale, VII, p. 393,
fig. 4/5.
272 Em. Condurachi şi colab., Materiale, IV, p. 19-2 1, fig. 7/a, b.
273 Muzeul de istorie al municipiului Bucureşti, inv. 24879 (ool. Săpăturile Dinu
V. Rossctti). Informaţii Mioara Turcu, căreia fi mulţumim şi aici.
274 I. A. Rafalovici, Slaviane VI-IX.. . , p. 33, fig. 3/10.
275 V. D. Baran, MIA, 1 16, p. 221, fig. 6/19.
276 Chr. Pescheck, P.Z., 34/5, 1949/1959, 2, p. 258, fig. 3/1 ; p. 260, fig. 3/2 ; p. 26 1 ,
fig. 3/3 ; p . 262, fig 4/2 ; D . Mano-Zisi, Starinar, V-VI, 1954-1955, 1965, p, 176,
fig. 3615 , 6 ; idem, Starinar, VII-VIII, 1956-1957, 1958, p. 311 şi urm. ; fig. 36 :
D. P. Dimitrov, M. Cicikova şi B. Sultov, Izvestia Institut, Sofia , 27, 1964, p. 230,
231, fig. 16/1-2 ; G. Gomolka, Klio, 48, 1967, p. 315 şi urm., fig. 19.
277 Mioara Zgibea, CercArhBuc., 1, 1963, p. 379, pl. 2/1,2. In colecţiile Muzeu
lui de istorie al municipiului Bucureşti, se mai află o fibulă, de ti pul cu piciorul
intors pe dedesubt, lucrată dintr-o foaie subţire de bronz, asemănătoare cu fibula
de la Davideni. Fibula la care ne referim, provine din săpăturile lui Dinu V. Ro
ssetti şi este inregistrati la nr. inv. 15996. Piesa ne-a fost pusă la dispozitie de
Mioara Turcu, căreia fi mulţumim şi pe a ceastă oale.
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oa·ţila biz.antină de 1a Latrus 278, din nordu l Bulgariei . Dacă fibula de la
Bucureşti-Militari, a fost atribuită seco lului al VI-Jea, !iar cea. de la
Latrus secolelor VI-VII, �preciem că datarea .fibulei de la Davideni,
poate fi restrînsă 1a secolul al VI-lea.
A rdOUJa .fi-bulă de la Davirdeni, a fost descoperită în locuinva L 1 6.
Este o fibul!ă din fier, de 'tipul IOU piciorul ffntors pe dedesubt şi înfă
şurat, are areul plrart; :şi de formă aproape semidrculară, piciorul lung
(pl. XLII/2). Corpul acestei fibule este uşor striat. Unele asemănări
există intre această fi;bulă şi una din fibulele din bronz , cu m-cul plat,
de 118 Bucureşti-Militari 2i9• F'ilbuJJa din fier de 1a Da'V'ideni, reprezintă
o formă evoluată din tipul de fihulă din fier descoperit la Bra tei 280 (in
cimi·ti'l"'Ul nr. 1) şi poate fi atrilbuttă secolului al VI -l ea sau chiar primei
jwnAtăţi a secolului VI. Pentru această datare pledează şi :încadnarea
cronologică a altor dbiecte aflate in aceeaşi locuinţă şi în primul rind

prezenţa unei cruciuliţe din bronz carncteristică secolului al VI-lea.
A rtrei1a fibulă de la Davideni, este tot din fier şi a !fost descoperită
in secţiunea S31 • Este de dimensiuni mari, cu arcul s emicireular, pliat
în interior şi rotunjit in exterior, unde este ornamentat cu pseudospirale
(pl. XLH/5). Avi nd unele elemente comune cu prima fi-bulă din fier
de 1a Davideni sau cu fibulla din f"ier de la Bmtei, această piesă o atri
buim unei perioade cuprinse intre sfÎII"Ş itul secolului la! V-lea şi prima
jumătate a secolului 131 VI-lea, e.n.
O fi-hul ă de tip romana-bizantin a fost descoperită în tîmplător la
Moldoveni-jud. Neamţ 28 1 . Este de tipul cu piciorul intors pe dedesubt,
turnată din bronz, de dimensiuni relativ mari (pl. XLII/6). Foall'ie bine
conservată, avin d păstrate toate părţile componente, fibula de La Mol
dovenii are oorpuJ. mult oarou'it. Pe arc, oa. �i pe piciorul fi'bulei, se obse!rvă
cLar un decor format din cîte patru puncte, situate două cite două,
�imetric, la extremită ţi l e celor d o u ă .părţi componente ale fibulei (arc
�i picior'). Pe mijlocul piciorului, pe axul longitudinal, se observă un
decor in "X". Pentru fibu.ba de la Moldoveni, n u cunoaştem analogii
apropi·ate i n spaţiul nard-dunărean. Unele asemănălfi există ·Î ntre această
piesă şi una din fibulele descoperite la Sucidava 282. Mai pot fi men
ţiana:te şi unele elemente asemănătoare ale fi'bule i de la Moldoveni, ou
cele ale unor fibu'le de lJa Csongrâd 283 din Ungaria, Madara 284, din
Bulgaria şi Prugnac 285 d in Jugos1avia. Cum unele din fibulele me n
ţionate sint datate in secolele V-VI, iar altele numai în secolul al
VI-1ca, înclinăm să atribuim fibula de la Moldoveni răstimpului cuprins
intre sfitrşitul secolului al V-lea �i prima j umătate a secolului al VI-lea.
278 G. Gomolka, ElhnArchZ, 4, 1970, p. 602-603, fig. 23.
279 Mioara Zgibfoa, op. cit., p. 379, pl. 212.
280 Ligia Birzu, Continuitatea populaţiei autohtone in Transilvanai fn secolele
1\f -V (Cimitirul 1 de la Bratei), Ed. Aoad., Buc., 1973, p. 63 ; p. 306, pl. XXV/1, 4.
281 I. Mitrea, SCIV. 24, 1973, 4, p. 663 ; p. 664, fig. 1/1.
282 D. Tudor, op. cit., p. 89, fig. 19/5.
283 D. Csallâny, ArchAologische Denkmiiler der Gepiden im Mitteldonaubecken
(4�568), Budapesta, 1961, pl. 211JI2.
284 Chr. Pescheck, op. dt., p. 258, fig. 2/1.
285 Ibidem, p. 262, fig. 411.
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Brăţări şi cătărămi. Dintre

obiectele de podoabă, am intim şi cele două
brăţări din bronz, cu capetele ingroşate (pl. XLV/7), descoperite la
Secuieni-Neamţ 286, de tipul celor din a:rgint de :La Moreşti 287, brăţă.ri
atribuite în general secolelor V-VII e.n. 288.
Un obiect de :fiactură biZJallitină este şi catarama din bronz tUJrnată,
cereuai.
cu p1aoa mo-bilă ajurată, orna.menta.tă cu linii in zi,g-zaguri şioatalnamă
concentrice (pl. XLII/7), desooperită la Săibăoani Neemţ 289,
de tipul celor cunoscute. in perioada secolelor VI-VII e.n. 290.
Obiecte cu semne creştine. Unul din obiectele de factrură bizantmă,
deosebit dle important, descoperit in �aŞezarea de la Davideni, il OOI'l5ti
tuie cruciuliţ.a din bronz, aflată Ungă vatra locuinţei L 16. Realizată din
bronz, prin turnaa-e, oruciuliţa de lla David.eni, prima de acest fel din
Moldova, este de dimensiuni mici, cu 1bra�le egale (tre i braţe păstmte,
al patrulea, cel superior fiind rupt din vechime). La extremităţi braţele
sint mai late. Ca ornament, in mijlocul ·cruciuliţei se află o proemi
nenţă, in oatre e posibil să fi avut o piatră sem�ţioasă, im pe marginea
braţelor, un decor in formă de cheillaii', constituit dintr-o linie de pseu
dogranule.
Oruciul!iţa are lăţimea pe axul braţelor orizontale de 3 cm, iar
greutatea de 4,70 gr (pl. XLil/1 ; L/1).
Piesa de la Davideni se ÎlliCadrează .in seril8 imHaţiilor de tip Malta,
ca formă şi dimensi!UJil'i fiind 181Seiilănătoall'e cruduliţelor reprezentate pe
tiparele de la Olteni 291, Străuleşti 292, din :Muntenia sau de la Boto
şana 293 din MoLdove, tipare dalbat'e in secolul al VI-lea.
Cruciuliţa de la Davideni este asemănătoare cruciuliţei din bronz,
"'"U orificiul in partea superioall"ă pentru a putea fi atirnată, desooper.irtă
la SucicLava (Celeiu) 29', precum şi cu cele două cruciwite di n tezaurul
de la Histria :n�&, datat in secolul al VI-lea, cît şi cu unele exemplare
din cruoiuli'ţlele de lJa iPirjoai:a 296, atri·bui'tle dle asemenea, secolului al
VI-lea.
Pe ·bazJa an alogillor ou exemplarele de pe tiparele de la Olteni,
Stduleşti şi Botoş.ana, precum şi cu piesele de La Celeiu , Histria şi
Pkjoaila, atribudm cruciuliţa de la Davideni secolului al VI-lea. Este
'

286 V. Ul:'sachi, Qarpica, I, 1968, p. 184-185 ; I . Mitrea, MemAntiq, II, 1970,

p. 356.

287 Dorin Popescu, op. cit ., p. 332.
288 V. Ursachi, op, cit., p. 185, notele 36 şi 37 ; I. Mitrea, op. cit., p. 356 ; Dan
Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic.. . , p. 19.
289 Săpături V. Ursachi, in 1967 ; Dan Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, p. 1 1 1 , nota
63 ; idem, Teritoriul est-carpatic.. ., p. 19.
290 Dan Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, p. 1 10-1_! 1 şi notele 57, 64, 65, 66.
291 C. Preda, SCIV, 18, 1987, 3, p. 513 şi urm.
292 Margareta ConstanUniu ,SCIV, 17, 1966, 4, p. 674, fig. 5/3 ; voi. Cultura
bizantin4 in Rom4nta, Buc., 1971, nr. 102 ; V. Teodorescu, Bucureşti, Materiale de
istorie şi muzeografie, IX, 1972, p. 77 ; p. 81, fig. 3/6.
293 Dan Gh. Teodor, in voi. Relattons between the autochtonous population
and the migratory popuEation ou the territory of. Romania (sub redacţia M. Con
stantinescu, St. Pasou, P. Diaconu), Buc., 1975, p. 159, fig. 2J3.
294 D. Tudor, OEtenia Roman4, ed. a III-a, Buc., 1968, p. 470 ; p. 471, fig. 14717.
295 Em. Condurachl şi colab., SCIV, V, 1954, 1-2, p. 85-86.
298 Vasile Culică, Dada, N.S., IX, 1965, p. 421 : fig. 1/11, 15, 19 ; fig. 2/11, 15, 1 9.

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

REGIUNEA CENTRALA A MOLDOVEI IN SEC. VI-IX

107

posibil ca

această cruciuliţă să fi fost lucrată local •chim în oadrul aşe
ravem in v·edere că in aooas'tă .aşeZ'are a fost
descoperit şi un tipar, ce urmează .a fi descris mai j·os, oare a fost folosit

zării de la Daviodeni, dacă

probabil şi pentru turnarea unor asemenea obiecte.

Fără indoi·ală că .această cruciuliţă, descoperită la Davideni , se
leagă de răspîndkea creştinismului in seoolul al VI-lea şi in această
regiune a Moldovei . Tot ca o expresie a Tăspindirii creştinismului în
această regi·une, trebuie interpretatle 'Şi cruciuliţ;ele executate, ca orm
ment, pe umerii illliOr vase din secolul al VI-lea.
Astfel, in -aşeZJarea de .JJa Bacău-Curtea domnească 297, s-w desco
perit citeva fi1agmente cemmi ce, OBII"e provin din partea superioară ra
unor vase, pe care au fost i ll!Cimte motive ornamentale, de forma unor
cruciuliţe (pl. XXVII/2, 4).
Un fNgment �ic pe eaTe a fost imprimat semnul crucii, tot
in pasta moale :a vasUlui, �Ill8!inte de ISII1dere, a fost găsit 'intre pietrele
din voatra locuinţei L 3 din aşeZJarea de la Daviden.i 298. (pl. XXVI/1 ;

XXXII!/1).
Menţionăm că atit foogmentele oeramice de la Bacău, cit şi cel de
1a Davideni, pro-Vin din VlaSe boroan, lucrate cu mina, de factură au

tohtonă, oaracteri5tice seooluliui al VI-lea.
Vase borcan, avînd inci�t semnul crucii pe umăr şi mai rar pe
pin tec, au fost descoperite in -numeroase aşezări din secolele VI-VII
din spaţiul carpato-dun·k'ean. Amintim că descoperiri de acest fel s-�au

fănlt la Şipot-8uceava, Horga- Vm;lui şi -Botoşana 299, precum şi la Ur
soaia-Murgeni 300 şi Bărboesa 301, in Moldova, 1a Săllaşuri 302 şi Rotbav ao;�
in TJ1all1Si l'V18llia, la Duloeanca 304, Budureasoa 306 şi Blleni-Dimbaviţa 306,
in Muntenia.

Şi decorul constituit din moti:� fl<male s tl!lizate, dispuse in .gn�pe
de cite trei IŞi cinci, de pe pieptenele din os, cu două rlnduri de dinţi

şi teacă, descoperit

d'e sfera

la Davideni (pl. XLIII/1 a - 1 b) trebuie legat tot

de inflruenţă a ci'Vilizaţiei bizantine. Dispunerea decorului, far
mat din motive :florale, in grupe de cit e trei şi cinci ne permite să afir297 1 . Mitrea ş i Al. Artimon, op. cit., p. 244 ; p. 246, fig. 16/1, 2 ; p. 247, fig
1711, 2.
298 1. Mitrea, Studii şi cercetări ştiinţifice, Institutul pedagogic Bacău, 1972,
p, 16 ; p. 17, fig. 18/1.
299 Dan Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, p. 124.
300 Ghenuţă Coman, Murgeni. Contribuţii la istoria unei strclvechi a.şezclri,
Vaslui, 1973, p, 54, fig. 26/3.
301 Săpături V. Căpitanu, Material inedit in colecţiile Muzeului judeţean Bacău.
302 z. Szekely, Marisia, V, 1975, p. 74, pl. 36/1.
303 Informaţii Mariana Marcu, care a efectuat cercetări la Rotbav şi a bine·
voit să ne arate materialul in sept. 1978.
304 Suzana Dolinescu-Ferche, Aşezări dtn secolele III şi VI. . ., p. 65, fig. 52/2.
305 Săpături V. Teodorescu, care a binevoit să ne arate materialul in sept.
1978.
306 In săpăturile de la Băleni-Rom4ni, jud. Dlmboviţa, in campania din 1978,
a fost descoperit un vas lucrat cu mina, de facturi autohtoni, avind imprimat sem
nul crucii. Săpăturile au fost efeetuate de Lucia.na-Oa.ncea-Musct, de la Muzeul din
Tîrgovişte, care a binevoit să ne arate materialul in sept. 1978.
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măm că acest pieptene a aparţinut unei tinere '(a fost un cadou de că
sătorie), dacă avem in vedere semnificaţia :asocierii numerelor trei şi
cinct, după simbolistica numerelor �n concepţia ş.ooHi pitagoreice 307.
Tipare. De factură sau influenţă Mmntină sînt şi tipurile de podoabe
de .pe unele tipare, folomte pentru realizarea acestor podoabe, sau ca
tipare pentru t'Umat calapoade-modele.
Un tipar pentru turnat oaltapoaide-modele a fost descoperit intim
plător Ja Rădeni-Neamţ 308 (pl. XLVI/2) în perimet�ul unei a.şeză'l"i din
oaare, de la suprnrfaţă, au fost culese şi fregmente cermnice prefeudale,
caracteristire secolelor V-VI e.n.
Tiparul de 1a Rădeni, lll!CI'Iat d.intr...o gresie, se încadrează in seria
tiparelor pentru turn�at oaloapoode-mooele 309, de tipul celor descoperite
La Poieniţ.a-V:rencea. şi la AMeni-Buzău, în aria culturii daco....oromanke
de tip Ipoteşti-Cîndeşti 3to. Atît formele săpate pe tiparuJ de la Rădeni
şi evident mulajele realimte, susţin tapropilerele iipologice ce se pot face
între această piesă şi ti:parele pentru turnat calapoade-modele de la
PoiJeniţa-Vmncea şi Aldeni-Buzău. TipaTul de la Rădeni, poote fi atri
buit seoolelor V-VI e. n. 'dacă avem în vedere şi materialul cera.mic,
recoltat de la supmfaţă, din această ta.Şe2JB.I'Ie.
Un tipar din piatră, a fost desooperit in locuinţa L 2 din aşem.rea
de La Ştefan cel Mare 311 împreună cu cerwnică camcteri.stică secolelor
VI-VII e.n. Tiparul de la Ştefalll cel Mare, luomt dintr...o marnă, are
săpate matriţe pe ambele feţe şi a . fost folosit proba:bil pentru trumarea
unor rozete, tortiţe şi alte accesorii, pentru piese dle podoabă �i în pri
mul rind pentru oereei '(pl. XLVI/1 ) .
Pentru tiparul dJe la Ştefan cel MBit'e, oa analogie, sub unele as
pecte, poate fi amintit tiparul din piatră de la Bucureşti, str. soldat
Ghivan-Nicolae

312.

307 Eduard Zeller, Grundrfss der Geschichte der Griechischen Phtlosophie, Leip
zig, O.R. Reisland, 1911, p. 50 ; Emile Brehier, Histoi.re de la Philosophie, Tome pre
mier, Paris, Felix Alcan, 1926, p. 53.
308 Piesa descoperită la Rădeni, corn. Păstrăveni, jud. Neamţ, cu mai mulţi ani
in urmă, ne-a fost cedată pentru studiu de colegul V. Mihăilescu-Birliba, oare
a făcut şi cercetarea la faţa locului in oct. 1977. Este locul să menţionăm că cinci
tipare din piatră, apropiate oarecum de piesa de la Rădeni, se află in colecţia lui
N. Popa din Tirpeşti-Neamţ. Patru exemplare provin de pe raza satului Tlrpeşti,
iar al cincilea dintr-un sat apropiat, Topoliţa. Nu se poate preciza exact semnificaţia
şi datarea acestor tilpare. Este posibil ca piesele din colecţia lui N. Popa să se inca
dreze in aceeaşi epocă şi serie cu tiparele de la Rădeni şi Poienita-Vrancea. Nu este
exclus insă ca aceste tipare să nu dateze din epoca prefeudali ci, aşa cum susţin
unii etnografi, care le-au văzut, să fie tipare pentru turnat ţinte şi alte elemente
de decor pentru cojoace, folosite in anume zone ale Moldovei, pină in secolul al
XIX-lea şi foarte probabil, mai rar, pînă in zilele noastre. In sflrşit nu putem
exclude posibilitatea refolosirii unor tipare mai vechi, de către meşteri din vremu
rile mai apropiate de zilele noas�.
309 V. Teodorescu, Bucureşti - Materiale de tstori.e şi muzeografie, IX, 1972, p. 9 1 .
310 I bidem, p . 91 ş i nota 47.
311 Săpături Al. Artimon, campania 1977, căruia ii mulţumim şi aici pentru
permisiunea de a prezenta acest tipar in lucrarea de faţă.
312 Margareta Constantiniu, op. cit., p. 673-674, fig. 5/2 ; V. Teodorescu, op.
cit., p. 81, fig. 3/1 ; p. 94, nr. 6.
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Un al ·tJreilea tipar' din regiunea de care ne OOUJPăm, a rosi desco
perit în laiŞemTea de 1a DavLdeni. TLparul (pl. XLVI/3) lucrat (iinti'-o
gresie, păstmt .parţial, are o fonnă aproape dreptunghiulară, fiind rupt
la un capăt. Pe 'lllla din feţe, are :incizart;e două linii SU!bţiri , filiforme şi
paralele. Pe fiecare din aoeste linii sint ooincite cite trei ornamente
pătrate, punctate la colţuri, mr între aceste ornamente se a.:flă cite un
romb mic in ci mt. Din partea superioară a ornamentelor de formă pă
trată, pleaJCă din fiecare oolţ, cite un jgheab subţire către pilni·a de
turnare. Foaa-te probaibil acest tipar a fos.t fulooit pentru turnarea un or
apUci mici, neoes81I'e impodobirii ooroeilor.

Tipare oasemănă l:oalre celui de :ha Dlllvideni , au fost descoperite la
Sbrăuleşti-Măicăneşti 313 şi Budureasoo 314 in Muntenia, precum şi la
Oristur 315 in sud-estul Transilvaniei. Nu este exclus ca iniţial, tiparul
de 1a Davideni, să fi fost folosit şi pentru turnarea unor cruduliţe.
F'.a10em această presupunere pe 1bam faptului, că in parte;a de jos a
tiparului, tOOOlo unde s-a produs ruptliiM, se obs-ervă o parte din braţul
un-ei cruciuliţe, de tipul celei desCIOperite 'în această aşezare.
Cercei şi inele. In regiunea oentrolă a Moldovei dintre Carpaţi şi Si·ret,
au ·fost dlesooperirbe �i citeva podoabe de factură. sau i nfluenţă bizantină,
oaa-e pot fi atr1buite ultimei etape a. epocii de oare ne ocupăm, respectiv
secolelor VIII-IX.
Un cereel cu pandlantiv in formă de stea a fost descoperit in lo
cuinţa L 3 din a:şe2Jaa'lea de 1a Izvoare-Bahna 316, Piesa (pl. XLV/1 ; L/5),
realimtă prin turnare din bronz se î n cadrează in seria oereeilor de tip
bizantin, ou partea inferioară semilunară şi pandantiv in formă de

stea 317.

Oei'Celul de La Izvoare-Baihna, are partea semi'lunară dezvoltată şi
ornamen-tată, iar pandantivul ste1at este prevăzut in mijloc cu un buton
semisferoidal Partea semilunară este omamen1ată pe margine cu un
motiv p;eUJd'Ofiiig ranat. ·Inoadrot in 1ooes't OI'nlament pseudofiligranat, se
află un decor formalt din şase cerculeţe imprimate, realizate prin ştan
�re �i dispuse simetric . Partea superioară, �aSCU.ţită · a "lunulei" este de
oot1ată ou un motiv compus tot din p;e-UdogMnu1aţii, formînd un tri
unghi. Pandativul este format dintlr-un buton semis.feroi.dal, :avind dis
puse pe :IJ'lMgini cinci :triunghiuri umplute cu pseudog:ranule. Butonul
semisferoidal este aooperit pe partea protulberan�i de un bob, inoon
jurnt de un cere în relief.
313 Margareta Constantiniu, Panait 1. Panait, Ioana Cristache Panait, CercArh
nuc., II, 1965, p. 161, fig. 72 ; V. Teodorescu, op cit., p. 77 ; p. 83, fig. 5/4.
314 V. Teodorescu, op. cit p. 85, fig. 6/9.
315 z. Szekely, Dacia, N.S., XV, 1971, p. 354, fig. 1/3 ; idem, Aluta, 1971, p. 133,
fig. 3/3-3 a.
316 1. Mitrea , Carpica, VI, 1973-1974, p. 65 ; p. 75, fig. 12/4 ; idem, Crisia, 4,
1 !>74, p. 75-76 ; p. 86, fig. 5/1.
317 M. Comşa, RESEE, IX, 1971, 3, p. 377 şi urm. ; V. Teodorescu, XIV-e Con
gres international des e'tudes byzantines, Buc., 6-12 sept. 1971, Resumes Comuni
cations, p. 157-158.
.•
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Pentru oerdeJJul de la Izvoare-Bahna, 1antalogii avem �n exemplarele
de cercei stelaţi, dlesooperite 1a Teiuş 318 şi Noşliac 3 19 in Tnmsilvania şi

lia Horodi:ştea.-Botoşani 320 in Moldova. Piese asemănătoare apar şi ;pe
unuJ din tiparele, din os, de .lJa Oosteşti-IISiŞi 321, Unele detalii ale oorce
lului de la Izvoore-Bahilla se tntilnesc şi la oeroelul, cu partea inferioară
semiJ.unară, descoperit la Saltu-Nou 322.
In regiunile învecinate României, se ounooc cercei cu pandantiv
ste1at, asemănători cu piesa de la I zvoare-Bahna in UR.S.S. 323, în Un
garia 3:M şi in Bulpia 325,
După unele opinii, tipurile de cercei asemănători exemplarului
de la Teiuş, cu partea inferioară sub formă de semilună şi ascuţită la
mijloc, se datează către anul 720 ; tipurile laSemănă'toore cerceilor de la
Noşlac, cu partea semilunară dezvoltată, pot fi dartate că� mijlocul
secolului al VIII-lea sau chiar în a d011..11a jumătate a acestui secol ; im
tipurile asemănătoare oeroeilar de la Satu Nou, pot fi datate lia ince
putul secolului al IX-lea 326. Exemplarele de cercei din U.R.S.S. la oare
ne...am re ferit au fost dartate in secolele VII-VIII 327, iair cele din Un
garia La inceputul secolului 18-l IX.Jea 328.
Avind in vedere incadrarea cronologică a ceroeilor cu pandantli v
in .formă de stea de la TeitJ.�i şi NoşLac, a celor din U.R.S.S. şi Ungaria,
1a oare ne...am .referit, precum IŞÎ IBSe'Illănăr'ile dintre ace9te piese şi cer
celul de la Izvoare-Bahna, 10a şi conrtextuJ. 181rheologic Sn care a fost
descoperit, apreciem că acest ceroel poate fi datat in secolul al VIII-lea,
cu posibilităţi de prelungire ta �i p1nă la �nceputul secol·ulw al
IX-lea.
318 K. Horedt, Contribuţii.. ., p. 74, fig. 12/19.
319 M. Rusu, Dacia, N.S., VI, 1962, p. 272, fig. 2/4.
320 Dan Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, p. 109-1 10 ; idem, Teritoriul est-carpa
tic. .. , p. 78 ; fig. 38/2.
321 Dan Gh. Teodor, SClV, 21, 1970, 1 ,p. 102-103, fig. 3/2 ; p. 106, unde atri
buie aceste tipare celei de-a doua jumătăţi a sec. al VII-lea. Foarte probabil ca
aceste piese să aparţin! unei perioade ulterioare, respectiv secolului al VIII-lea.
Pentru această datare mai tirzie a tlparelor de la Costeşti-Iaşi, vezi M. Comşa, op.
cit., p. 381-383 şi nota 29 ; Dan Gh. Teoclor, Teritoriul est-carpatic..., p. 165, fig. 6,
la explicaţie incadreazA aceste obiecte in sec. VI I-VII I .
322 Bucur Mitrea şi Niţă Angelescu, Materiale, V, 1959, p. 540 ; fig. 6. Autorii
propun pentru cimitirul nr. 2 ,.datarea in sec. IX cu posibilităţi de prelungire in
sec. X, după cum ne indică un fragment de cercei din M 4". Eugenia Zah<J.ria, in
monografia Săpăturile de la Dridu ... , p. 1 1 2, atribuie cimitirul şi in speţă şi cerce
lui de la Satu Nou "unei perioade mai vechi, probabil sec . VIII-IX" ; M. (:()mşa.
in articolul citat mai sus, restringe datarea pentru cercelul de la Satu Nou, ară
tind că această piesă "poate fi datată la începutul sec. al IX-lea".
323 D. T. Berezoveţ, Archeologia, Kiev, VI, 1952, p. 1 13, pl. 11/3, 4 ; pl. I I I I4.
324 S. Dimitrijevlc, Opuscula Archaeologica, II. Zagreb, 1957, p. 27, fig. V/3, 4,
(Piesele de la Otok şi Diosvii.lgy).
325 Piesa provine de la Razdelna-Gară şi se află in Muzeul din Varna. In
formaţii Dan Gh. Teodor, care ne-a pus la dispoziţie şi un desen. Pentru toate
ii mulţumim şi pe această cale.
326 M. Comşa, op. cit., p. 384-385.
327 D . T. Berezoveţ, op. cit., p. 1 18. Considerăm că datarea acestor cercei tre
buie restrînsă numai la sec. al VIII-lea.
328 S. Dimitrijevic, op. clt., p. 29.
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Cerceii de ti pul celui descoperit la Izvoa.re-Bahna, si nt precedaţi
in ti mp de cerceii de ttilp 'l'eiuş şi Noşlac şi ul"JTllaţi de cei de tip Satu.
N<au.
Al doilea 'cercei, 1a fost descoperit :tot in aşemrea de La Izvoare
Bahnla, in lOC'U!in� L 16. A fost luona.t dintr-o sirnlă subţire de bronz,
circu:Lară în secţiune (pl . XLV/3) şi este de :tipul ceroeilOD:' cunoscuţi in
s ecol ele VIII-IX 329.
Un cercei di'n bronz, avind unrul diin capete terminat in formă de
"S", oarecteristic secolului IX-X, a fost descoperit in monnintul de
inhu.maţie dJe la Vă:leni-Roma:n aao.
Din categoria obiectelor de podoohă, de factură bimntină, wni.ntim
şi un inel. Descoperit in aşezarea de la 12NOalre-Bahna, in secţiune S25,
!nelul (pl. XLV/2 ; L/6) a fost lucrat prin lbat>ere dintr-o pan-glică
de bronz, la mijlocul căreia prin ciocănire s-a alcătuit un chaton
oval. I nelul are capetele verigii deschise. Chatonul este decorat cu
mottve reali�te prin Ş'tanţiare, din interior spre exterior, obţi
nîndu� .un ornament format d.in cinci protu:benanţe, Ul1Ja pe mijloc,
celelalte patru dispuse simetric, .în cruce, spre margini. Cele patru pro
tuberonţe dispuse spre nmrginile chatonrului ov·aJ, si nt despălrţite de cite
două linii, punctalbe, in relief, .realizate in aceeaşi tehnică şi dispuse
pezpendicular unele pe altele, formind o cruce. Pe marginea chatxmului,
oa �i in jurul :probubera.nţelor rotunde sint realizate cercuri punC'bate.
0a formă şi dimensiJuni, cele mai apropiate asemănări pentru piesa
de la Izvoare-Bahna, le găsim la inelul realizat tot dintr-o panglică din
bronz şi avind capetele verigil desfăcute, descoperit in aşezarea de la
Onceşti-Bacău 331 şi atribuit unei epoci CUJprinse intre mij locul secolru!lui
al VIII-lea. şi inceputul secolului al IX-lea. Unele asemănări există şi
intre inelul de la Izv�-Bahna şi cele de 1a Spinoasa 332 şi Satu Nou 333.
Inelele din bronz arvând capetele veri,gilor deschise, detaliu caracteristic
pentlru acest ti p de antichiltăţi in secolele IX-XI, se intilnesc şi in alte
regiilJII'\i �supra cărorn s-a exerci'tat influenţla bizantină, cum l8lr fi Bul
gmia 334 şi Ungaria 335. Inelul de la Izvoare-Ba:lma, oa şi piesa de }a
Onceşti, reprezintă un tip evoluat din inelele de tip I2JV'Oru1 336 şi pre
ced in timp .piesele de tiJpu!]. ce'lor de la Satu-Nou. Pe baza analogiilor
menţionate altribuim inelul de Jra Izvoare-Bahnla secolului al VIII-lea e.n.
329 Gh. Diaconu, SCIVA, 29, 1978, 2, p. 298-300, şi nota 6 ; fig. 6/5, 7-8 ; M.
Comşa, Cultura veche româneasc4.. ., p. 120, fig. 95/9-13 ; p. 121-122.
330 Cf. mai sus, cap. III, nota 87.
331 1. Mitrea, Carpioa, IV, 1971, p. 282, fig. 8/2 : p. 283-284 : p. 285, fig. 10/1.
332 A. Niţu şi D. Teodor, Materiale, V, 1959, p. 488, fig. 4/1, dat drept cercel. In
realitate este un inel. Cf. Dan Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1, -p. 116, fig. 8/14, p. 118.
333 B. Mitrea, Materiale, VII, 1961, p. 555, fig. 6/5.
334 St. Stancev şi 1. Naceva, Izvestia-Institut, XXIII, fig. 8/15 ; fig. 9/14.
335 G. Tărăk, Die Bewohner von Halimba im 10 und 11 ;ahrhundert, Buda
pesta, 1962, pl. XCIX/82,83.
336 Săpături Bucur Mitrea, care a binevoit să ne arate inelele din M 260 şi
M 322, ultimul fiind mai apropiat ca tip de inelele de la Izvoare-�ahna şi On
ceşti. După cum se ştie necropola de la Izvorul a fost datată in sec. al VIII-lea,
Cf. Bucur Mitrea, SCIV, 18, 1967, 3, p. 459.
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Din cele !de mai sus, rezultă că majoritatea materialelor de fad.ură
salU de influenţă himntină, descoperite în regiunea centrală a Moldovei
dintre Carpaţi şi Siret, ICllpa!"ţin etapei secolelor VI-VII. Mai rar, dar
totuşi prezente, aceste materitaJe sint atesbate şi in etapa secolelof·
VIII-IX.

FOOTte activă se dovede şte a fi fost inHuenţJa bizantină, in această
regiune, în secolul ral VI-lea şi cu precădere in epoca lui Justinian I
(527-565).
Elementele de factură şi d e influe nţă bizantină s-au difuzat spre
regi unea cen:trnlă a MoldOvei , de-a lungul văii Siretului şi principalilor
s ăi afluenţi
TrotUJŞ, Bistriţa şi Moldova. Odată cu aceste elemente de
f·actură sau de in:DIUenţă 'bizantină, in dii fumrea cărora [)obrogea a ju
cat un rol important , au pă1Jruns din spaţi ul sud-Cialr.pati c şi elemente
caracteristice culturii materlale !romanice de ti'P Lpoteş'ti-Cindeşti. Lao
laltă aceste i nfln.Jenţe de factură bizantină şi de tip Ipateşti-Cîndeşti ,
gref ate pe un fond cultural autohton preponderent rornanic, au contri
buit 1a desăVîrşirea procesului de rom anizare in ·regirtmi'le de 1a răsărit
de Carpaţi ale României. Evidenrt, că in acest proces , un anume rol

I-au j ucat şi influenţele de ca.racter romanic

pătrunse dinspre Tmn

silvania.

Materialele de factură sau influenţă bizantină, aparţinî nd seco
lelor VI-IX , din regilu.nea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Si
ret, sint nu numa i o dJOV�C�Jdă a menţtnerii acestei regiuni in srfem ci

vilizaţiei bimnti ne, Ci.

�mpHcit o conii:rmrare a prerenţei
spaţiu geografic.
Monedel·e rbizantine, mai ales cele de bronz , oare de
majoritatea, a l'ă tmi de alte materiale a:rheologioe, pot

unei popuLaţi i

autohtone , rontoaa1ioe, in acest

fapt �reprezintă

fi considerate
oa un wgurment i n faovOO'I'ea con1tinui.tăţii populaţiei autohtone in aceste

regiuni 337.

De oBJSemenea, flibulele romano -bimn tine de la

Bacău, Davideni şi

Moldoveni, pot fi rpuse tot pe seama popuLaţiei l'oroale, dacă avem în

vedere că aceste tipuri de fibule e:rau purtate cu

.predilecţie de

către

o

că tot pe seama .populaţiei autohtone
trebuie să punem şi celellal11:e materiale de foctJură sau de influenţă bi
mntin ă, ·cum ar fi : cerceii, inelele, tiparele :pentru rturnat podoabe etc.

populaţie

romanică 338,

Fireşte,

Unele materiale doverdesc o influenţă llimntină nu numai i n sfera
culturii materi ale , d �i m sfe.ra ctrltturii spiri:tua:le. Astre!, cruciuliţa
descope;rită 1a Davtdeni şi eventulal tiparml din �i aşemre, vasele
pe care a fost indzat semnul crucii, de la Bacău şi Davidend, corelate

cu alte descoperiri din Moldova, intre care reamintim aici tiparul de la
337 C. Preda, op. cit., p. 384.
338 Aurelian Petre, SCIV, 17, 1966, 2, p. 271-272.
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Tmian-Bacău 339, tiparul penllru cruciuliţe de la Botoşana 340 etc., con
stituie argumente temeinlice, după părerea noastră, ce probează răspîn
direa areştinismului în sec. al VI...J.ea în sinul populaţiei 181U toh tone din
regiunile de 1Ja răsărit de Carpaţi ale României.
In .aceste regiuni, ca şi in tot spaţiul nord-dunărean , creştin:iJSmul
găsea un teren fuvOI'Ialbil pentru a prinde rădăcini. Aceste condi ţii priel
nice se ex plică pe de o parte prin apa'l'tenenţa acestei lumi 1a aria ci
viJimţiei romoano--bimntine, iar pe de altă parte �i prin starea psiholo
gilcă a acest ei lumi aflată mereu în primejdii. In rînd.UII'ile unei populaţii
mereu tulburete de neamurile i n m igreţie, creştinismul primitiv "cu în
căreă·tlll!1a sa umană" 3" 1, gă�ea un teren favorabil, cu atît mai mult
cu cit nou:a credin ţă venea dinspre o lume, cea bizan tină, oare mai re
prezenta încă o sperenţă de protecţie, în co nd iţiile unor vremuri atît
de vitregi.
După cum s-a sublini1at, ,,.creştinismul a constituit pentru localnici
un factor de civilimţie, oa;re i-a diferenţiat f,aţă de populaţiile în mi
gmţie şi i...a unit în cadrul comuniltăţilor de obşti sau confederaţii de
obşti" 3"2• Creşti nismul a fost un factor de osmoză pentru elementul au
tohton romanimt, un factor ce a influenţat pozitiv trăinicia şi continui
tatea fondului etno-cultu:ml aurt:ohton.
In sec. al VI-lea, cind �egiunea centrolă 'a Moldovei dintre Car
paţi şi Siret, oa şi întreg 'tertitoriul de la răsărit de Carpaţi, se dovedeşte
a se fi anat in sfem civilizaţiei bizantine, drept mărturie fiind prezenţa
numeroasă a ele men telor de fa..c bură sau influenţă bimntină, rorelată
cu o pos ibi lă protecţie de natUII"ă po'l itioo-militară a Imperiului asupra
acestor regiuni, cel puţi n pentru vremea lui Justinian 343, creştinismul
a fost o t'eali1late în sînul populaţiei autohtone din Moldova. Această
realitate se înscrie în fenomenrul •g-eneral de !I'ăspîndire a creştinismului
ortodox, căruia Jrustinian i-a :reinsuflat viaţă, î ncepînd cu anrul 535 344.
In contex1Jul. măsurilor Joote de Justinian în Imperiu, s-au creat indirect
c ondi ţi i
favoralbile II"ăS'pîndirii creştin ÎISITlului �i Îlll stinga Dunării 345,
deci implic i t ·şi în regiunile de la ·răsă rit de Carpaţi ale României.
Se poia•te concMde că dovezile privnd răspindre.a oreştinisrnului in
regiunea ·cen•trală a Mokiovei dinbre Oa.rpaţi şi Siret, ca şi in geneMl în
339 Dan Gh. Teodor, Carpica, II, 1969, p, 272, fig. 13 ; idem, MemAntiq, 1, 1969,
p. 202, fig. 16/11.
340 Dan Gh. Teodor, in voi. Relations between the autochtonous. . . , p. 159, fig.
213. Pentru alte descoperiri cu simboluri creştine din Moldova, Cf. Dan Gh. Teo
dor, MMS, 7-8, 1974, p. 561 şi urm.
341 Guido A. Mansuelli, Civilizaţiile Europei vechi, Buc., 1978, p. 82
342 D. Berciu, Revista de istorie, 28, 1975, 8, p. 1165.
343 Probabil, aşa se explică faptul că slavii care fac incursiuni - de regulă
peste aceste regiuni - la Dunărea de Jos încă de la inceputul sec. al VI-lea nu se
vor aşeza efectiv in spaţiul est-carpatic al României, dectt după sfîrşitul domniei lui
Justinian şi respectiv după perturbarea echilibrului politic provocat de intervenţia
avarilor.
344 Paul Mac Kendrick, Pietrele dacilor vorbesc, Buc., 1978, p. 131, Pentru creş
terea rolului creştinismu1ui in vremea lui Justinian, Cf. N. Iorga, Istoria vieţii bi
zantine, Buc., 1974, p. 68-72.
345 C. C. Giurescu, Formarea poporului român, Craiova, 1973, p. 118-119.
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teritoriul est-carpatic al Români-ei, C'Onstituie indiirect o rprobă de ne
contesbat a preZJenţei unei popWa.ţii autohtone romanice, in acest spaţiu
geogmfi.c. Cătci, aşa cum spunea V. PâT'VIal1. "începuturile cr'e.'ltinismului
nord-danubiml... pre7lintă atit ca fenomen de istorie culrtuNilă, cit şi oa
însăşi metodă de oelroeltia!re, cea :mai deplină analogie cu chestiunea ori
gin ilor naţiunii noastre ; din cereetarea un-ei probleme se poate să ' :Lasă
punctJe ode vedere noi pen11ml adîncirea mai ou folos a oeleill8!lte" :v.a.
lntr....adevătr, ceroetarea răspindLrii creştinismului în Moldova şi în
general în teritolriul mrpa'OO-dunălrean, adUJOe noi 18J"gumenfbe în spri
jinul tezei conrt:inuităţii populaţiei autohtonle şi al ro manităţii acestei
populaţii.
Atit dovezile pri vi nd răspiilldi'rea oreştinismu1ui, cît şi oelellalte ele
mente de :tiactură sau de 'influenţă bi2lall!tină, oorelate cu materialele
arheologice de tradiţie şi factură autohton ă, descoperite in aşezările cer
cetate metodic de lla Costitş1a, Bacău, Dav:itdeni, Izvoare-Bahn:a etc., atestă
in intreaga perioadă a seoolelor VI-IX, in regiunea centrală a Mol
dovei dintre Carpaţi şi S'i'l"e't, preZ'enţa Wlei popullaţi:i a utoh to ne, ro
manice, parte lintegl1ai11:ă a roma:ni:tăţii OOII'pato-dunărene.
In ,acelaşi timp, malteritClilele prerentate demonstrează că in intreaga
epocă a secolelor VI-IX, regiunea de care ne ocupăm, ca şi in11reg teri
toriul oarpato-dunărean s-a afLat in permanenţă in sfero civilizaţiei bi
mn·tine. Mai intense sau mad puţin ICIIC1Jive de 1a secol la secol şi de la
regiune la regiune , in fun� de 18illume condiţii concret-istorice, in
fluenţele b_Wantine au avrut tOOrul de a tOOiltribui Intr-o mare măsuri
la păstMrea şi consolidarea ,.silgiliului Romei", extins in oele din urmă
asupra intregului spaţiu al vechii Dacii, moment ce OCli'6SpWl.de in timp
cu incheierea procesului de f� a poporului român.

VI. PATRUNDEREA SLAVILOR ŞI CONVIEŢUIREA LOR
CU AUTOHTONII.
Problematica privind pătrunderea IŞi � slavilor in spaţiul
oa.rpato-dunărea.n, a fost deseori abordată., în lucrări de speci.a:litate, atit
pe ba2Ja. informaţiilor i2Noarelor scrise, cit şi în special, in lumina da
telor arheologice din ultimele decenii 347.
348 V. P4rvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului la daco-ramani,
1911, p. 7.
347 Din bogata bibliografie referitoare la această problematică, amintim se
lectiv ; K. Horedt, SCIV, III, 1951, p. 189 şi urm. ; 1. Nestor, SCIV, X, 1959, Il, p. 49
şi urmă. ; idem, Dacia, N.S., V, 1961, p. 429 şi urm. ; idem, RESEE, t 1, 1963, 1-2, p. 41
şi urm. ; i dem , in Istoria poporului român (sub red. A. Oţetea), Buc., 1970, p. 102 şi
urm. ; Gh. Ştefan, ActaArch, XVII, 1--4, Budapesta, 1965, p.101 şi urm. ; M. Comşa,
SCIV X, 1959, p. 65 şi urm. ; idem, Dacia, N.S., XII, 1968, p. 355 şi urm. ; idem,
Actes du VIle Congres International des sciences Prehistoriques et Protohistoriques
- Praque, 1988, vol. II, Praga, 1971, p. 1111 şi urm. ; idem, Balcano-Slavica, 1, 1972,
Prilep-Belgrad, 1974, p. 9 şi urm. ; idem Apulum, XII, 1974, p. 300 şi unn. ; M. D.
Matei , SCIV, X, 1959, 2, p. 409 şi urm. ; idem, SlovArch, X, 1962, 1, p. 149 şi urm. ;
M. Petrescu-Dfmboviţa, RRH, 2, 1967, p. 184, şi urm. ; N. Zaharia, M. Petrescu-Dim
boviţa şi Em. Z aharia, Aşez4Ti din Moldova . . . , p. 91 şi urm. ; Z. Szekely, SCIV,
XIII, 1962, 1, P. 47 şi urm. ; M. Rusu, Apulum, IX, 1971, p. 713 şi urm. ; Dan Gh.
Teodor, Atti del VI Conaresso Intemazionale delle Scienze Prehistoriche e Protosto-

Buc. ,
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Concluzia, aproape llll1animă, a stuidiilor ·privind pătrunderea .ş i •
zarea sliavilor pe 1leritoriul României :poate fi rezumată taStfel : dacă pre
zenţa temporeră a unor grupuri de shavd 1a nunărea de Jos (aşa cum
aootă izvoarele scrise) poate fi OOm..i să , încă din primele decenii ale
sec. al VI-lea, in cadrul unor expediţii spre grnniţele Imperiului bizan
tin, de o aşeZJalre efectivă a unor e.nclave slave, in un:ele regiuni ale
spaţiului oarpa<to-dunărean şi in pri m ul ;rind in Moldova, nu poate
fi vorba inainte de jumătartea secolul ui la! VI-lea e .n . 318. Avi nd in ve
deti"e concluziile la oare a ajuniS oercetarea istori.ro-6I'hoolog'ică, privind
pătrunderea şi aşemrea slavilor pe teritoriul Moldovei .şi al României in
gene;r.aJ. :V.9, o rediscutare a 'acestor probleme i.n ansamblu nu o mai
considerăm necesară in eco nomia lucrării de fuţă.
In trele ce urmează, vom proceda însă liCl prezentaroo elementelor de
cultură materita.lă slavă , din regiunea centmlă a Moldovei dintre Car
paţi şi Si ret, in 1um!ina rezultJatelor cercetărilor lal"heol'Ogice, efectuate
pină in prezent. Avind in vedere lipsa unor imormaţii scrise, ou pri
vire lJa pătrUtlllderea, a<Şe2larea şi oonvieţuirea slavilor cu autohtonii, în
regiunea 'liCl oare ne referim, datele arheologice reprezintă singura sursă
de informaţii oare să permită o prezentare a prdblema1icii enunţate la
proporţiile sale reale.

In lumina rezultatelor cercetărilor arheologice, in!deosebi a cel«
de mai mare amploare di.n unele staţiuni, precum cele de la Bacău-Curtea
domnească, Davddeni , Izvoare-Bahnta etc., � o �B�Şeza.re efectivă a slavi
lor in regiunea centm!lă 18 Moldovei de ·La vest de Siret, nu putem
vorbi decit începînd din 18 doua ju.mătate a secolului al VI-lea. Această
constatare concord ă in esenţă cu observlaţba conform c!reia migraţie
slavă, m toată dntinderea ei, s-a declanşat deabia in a doua jumătate a
secolului al VI-lea, in contextul unor imprejurălri diJC'ba.te in ansamblu
de avari 350.

Pe ·bazla observaţiilor arheologlice ditn aşezările cercemte, rezru.'l.tă
un oarecare decalaj, (n sensul unei intirzieri, a pAtrunderii şi in spe

cial a aşezări i sllaVillor in regiunea de oare ne ocupăm, in com paraţie
cu zonele din noro.u1 oşi norti-estul Moldovei. In aoeliaşi timp, se cuvine
a fi subliniat, de la tnceputt, că atît oontiJtativ, clt IŞi di'n punct de ve
dere al varietăţli, ponderea maJteria.leloc a.rhool'ogice, care pot fi puse
pe seama s1Javillar, din regiunea oentmlă a Moldovei de la vest de Siret,
in compamţie cu 'Ponderea materialeLor de factură autohtonă, este mai

riche, Roma, 1966, vol. III, p. 167 şi urm. ; idem, MernAntiq, 1. 1969, p. 189 şi urm. ;
idem, Carpica, 1972, p. 105 şi urm. ; idem, Balcano-Slavica, 1, 1972, Prilep-Belgred,
1974, p. 29 şi urm. ; idem, Berichte iiber den II Internationalen Kongress fiir Sla
wische Archl!.ologie, Berlin, 1973, p. 201 şi urm. ; idem, Apulum, XII, 1974, p. 300 şi
urm. ; idem, Teritoriul est-carpatic.. . , p. 34 şi urm.
348 1. Nestor, SCIV, X, 1959, 1, p. 49 ; idem, in Istoria poporului român, p. 103104 ; V. Teodorescu, SCIV, 15, 1964, 4, p. 494-499 ; Dan Gh. Teodor, Carpica, 1972,
p. 108 ; idem, Teritoriul est-carpatic... , p. 35-37.
349 Cf. lucrările citate la notele 347 şi 348, precum şi bogata bibliografie folo
sită in aceste lucrări.
350 1. Nestor. in Istoria poporului român, p. 103-104 ; Dan Gh. Teodor, Teri
toriul est-carpatic . . . , p. 36.
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mică. Această realitate se explică în primul rînd prin faptul că, în
ansamMul său, !l'egiunea cent:Nll ă a Moldowi de l1a vest de Siret s-a
anat oareoum la .pel'liferia 2JOI1ei în care slavii au pătruns şi s-au aşemt
în număr mai mare.

De-şi în une1e aşezălr:i., sitUia<te mai la!proape de V1alea Siretullui , res
pecti v pe drumul mi.grării slav.flar spre sud, sau pe valea Trotuşului pe
unde unele grupuri de slavi tBill pătruns spre S-E Transilvaniei, ele
mentele de factură slialvă sînt mai uşor de delimitat, in altte aşeză:rU,
din depresi'l.liilUe suboa:rpaitice, materi1aJloe•le oore pot fi puse pe seama
slavilor sint mai puţin numeroase şi in multe oaZUII"i mai greu de dife
renţiat cu oortitudine.

In toate aşezăTi.iloe oerootate, în regiunea de oare ne ocupăm, s--a
constatart; că elementele de cultn.1.ră llllalteria
. lă de fuctură slavă, apar ală
tuli'i. sau, mai exact, împreună cu elementele specifice cul1rulr.i.i materi·a1e

autohtone.
Se confirmă astf•el şi .pentru ooeastă ir'egiune, observlaţia conform
căreia nicăieri in spaţiul oarpato-dună!rean nu avoem aşezări "curat

slave" 351

In legăltu!ră cu pă trunderea şi aşemorea sla'Vilor în regiunea cen
trală a Moldovei de La vest de Sire t se mai impune o remareă şi a
nume : în roate oazuri:le, instaLarea grupu.r.ilor s1ave alături de a•u
tohtoni nu oorespunde 'lllU
l i nivel de distrugere şi respectiv de intre
rupere a existenţei aşezărilor popu1aţiei oB/Utohtone Aşa cum s-e ob
servat şi pentru alte regiuni 352, din spaţiul oarpato-dunărean, sLarvii se
vor stabili Bilătruri de autohtoni şi vor convieţlui in oaldrul acelol'81Şi aşe
zări. Fenomenul acesta, este evident in cazul tuturor a.şezărilor, din re
giunea de care ne ocupăm, in oaJI"e s....au făcut cel'ICIE!Ită'l"i arheologice de
mai mare intindere, cum ar tfi cele de lla Bacău-Curtea domnească, Iz
voare-Bahna, Davideni, Ştefan cel Mare etc. Astfel , in aşezoarea de 1a
Davldeni, cea mai mare. staţiune aJrheologică •c;lin secolele V-VII, cer
cetaită sistematic, in regiunea centrală a Moldovei de la vest de Siret,
după o evoluţie de aproape Uiil secol, a unei comuni•tăţi autohtone, pu
ternic influenţată de cultura materială şi spirituală bizantină, incepind
din ultimele decenii ale secolului al VI ....lea, alături de materitalele de
factură autohtonă apar şi elemente de cultură sl�avă, arhia.ică. Dalttele
arheologice, evidenţiază in acest caz , că în timpul mi·g!Nlţiei unor ,.frac
ţillllli de triburi sla'VIe" 353 de-a lungul văii Siretului, unele eru:lave s--au
desprins, înd.reptîndu� pe V1alea Moldovei, ajungind in cele din urmă
in mijlocul unei comunităţi autohtone . In cazul aşezării de la Davideni,
şi situaţia pare a fi �nerală, după ooum s--a arătat mai sus, oontactul
dintre slavi şi aUJtohtJoni nu a fost violent şi distrugător, de v�me ce

351 1. Nestor, RRH, III, 1964, 3, p. 402 ; Eug. Zaharia, Aluba, 1, 1969, p. 1 20 ; Gh.
Ştefan, Formarea poporului român şi a limbii sale. Ed. politică, Buc., 1973, p. 50 ;
Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic ... , p. 40.
352 V. Teodorescu, op. cit., p. 492-497 ; Suzana Dolinescu Ferche, Aşezări din
secolele III şi VI . . . , p. 131.
353 1. Nestor, in Istoria poporului român., p. 104.
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viaţa continuă, f ără intrerupere, in aceeaşi aşemre, încă ma i bine d e un
secol. Asemănă'tloi-, a a'V'Ut loc procesul stabilirii unor encla'V'e slave, mai
mult sau mai puţin n'Wlleroase, şi in alte aşezări din !l"egi.unea de oare
ne ocupăm, şi f01a111te probalbi:l că 1Bioe5'1le observaţii pot fi genera.liZJate pen
tru tot teri1x>riul oarpato..Jdunărean, înbrn.llcit, aşa cum s-a mai. subliniat ,
n:icăieri î-n aoest spaţiu slavi i nu au intemeiat aşezări, nu �au trăit izolaţi,
ci dintr-un i nceput s-au apropiat ş i introdus în sînul comunităţilor

autohtone.

Fo:arte probabil că la � acestui fenomen de integrare in sînul
co munităţi lor locale au stat în prdmul rind motive de oiidin economic.
In mi•grnţia lor, slavii au vehicullat şi u nele elemente de cultură

materi�ală caracterrlstioe, in primul rind unel·e tipuri cerramice 354, pe
oare le V'O'lT1 întîlni î n �zările in oare s--au stabilit.
Dacă oeramica lu'CI'Iată la roată, in totalita<te, precum !Şi o mare
parte a ceramiicii l'litCTiate cu m ioo , este de tradiţie şi footură autohtxmă,
după cum s-a remar-cat şi ou p i"i. lej u l analizei acestei categorii de in 
ventar 355, aflate în aşezările din secolele VI-VII e.n., există însă o a
precitab'ilă oontLtate de oernm iJC ă , lucretă exdusiv cu mina, oare prin
formele tipi·oe, oompoziţia pastei, tehnioa de modelare, se dovedeşte a fi
străină de mediul local, autohton. Această categorie ceramică se leagă,
nemij1oci·t, de .prerenţa unor grupuri slmre, oare inceptnd din a doua
jumătate a sec. al VI-lea se vor �m în mijlocul comunităţilor au
tohtone şi în regiunea centrală a Moldovei de la vest de Si-ret.
MatJetrialeie de f•actură sl·avă, in primul rind produsel e de olărie ,
apa![' sporadic in unele aş�ri, oum ar fi oele de la Davideni, Tîrpeş.ti,
Bacău-Curtea domnească, Ştefan cel Mare, încă de Jia începutul -celei de
a doua jumătăţi a secolului al VI-lea, frec'V'€'nţ&a lor fiind mai mare în să
in 11ltimerle trei decenii ·ale secolului al VI...lea şi prima jumătate a se
colului al VII-lea.
Analiza martreria[ului ceramic de factură slavă, descoperit in toate
aşezările din regiunea centMlă a Moldovei de la vest de Siret, arată
că in excllusivitaJte, ceremica s�avă, a fost lruicootă cu mîna, modelată pri
mitiv, ddntr-o .pastă .grosieră, in compoziţia căreia ca d.e�esant s-au fo
losit cioburi pisate. După cum s-a acătat, cu mul ţi ani în urmă, folo
sÎJrea cioburilor oa degresant, constituie o oaract:eristică a VIBSelor slave
de tip Jitamir-KOrl'ceak 356, vehiculate in aceste regi'lllli de grupurile
desprinse din masa rtn-iburilor de a111ţi 357.
Dacă totuşi uneori in stlructum paste i d in care �au fos t confecţionate
vasele de factură slavă alături de cioburi s·e observă .şi nis ip, aceasta
nu reprezintă rezultatul unui adaos intenţionat, ci ;provine din compo
ziţia naturală a lutului.

Vasele de 1fractrură slavă .au fost mode1alte neglijent, de runde şi fo:rmra
lor lipsită de simetrie şi eleganţă . Pereţii ooes1lor vase rsint n-euniformi,

354 M. Chişvasi-Comşa, SCIV, VIII, 1957, 1-4, p. 269.
355 Vezi mai sus, Cepitolul cultua-a ·materială.
366 M. Comşa, SCIV, XI, 1960, 1, p. 160.
357 Ibidem, p. 163.
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prezintă neregulariltăţi, ilar :fUilldurile intotdeaUl118 sint mult dngroşate. Cit
în mod neuniform şi superfici-al.
Foarte probabil că v.asele de :fiac1JU!ră slavă, precum şi majoritatea
vaselor autohtone lucoote cu m i na , au fost arse nu in cuptoare speciale,
ci in V'e'tlrele şi m.ai ales .in cuptlom>ele din pitabră sau di.n lut, din cadrul
p rive şte aroer-ea, aceaJSta s-a făcut

1ocuinţe1or.

Dintre formele ceramioe din secolele VI-VII e. n . , oare cu ,certi
tudine pot fi puse pe seama slavilor menţionăm următoarele
Vas-borcan, de dimensiuni mici :şi mijlocii (ti pul A 1 c) avind corpul
alungit SlalU uneori UJŞO'l" bombat, fundul mai mk dedt gura oşi îngroşat,
gura t.ăi�tă drept {de aspectul unui ou tăiat 1a capete) (pl. XXII/6 ; XXIII/
4 ; XXIV/2) sau cu un mceput de buză, puţim. trasă in afară �i sulb
ţiată la exterior (pl. XXII/4 ; XXIV/.4).
Acest tip de

VlaS,

descoperit in regiunea centrală

:a

MoLdovei de la

vest de Siret, în. aşezările de ia T irpeş ti, Dav1deni, Bacău Cur tea dom
nească, Ştefan cel Mare, Izvoare-Balma, etc. este caracteristic grupului
Jitomir-Korceak, fiind întJîlnit 'in R.S.S. Ucmineană 3�*� şi R.S.S. Mol
dovenească 359, precn.un şi in Moldov1a 1a Şipot-Suooav-a 360, Boboşan.a 31lt,
Iaşi-Crucea lui Ferenţ 362, sau .i.n Munteni'<l Ja Săra,ta Monteoru 363, Buou
:reşti :w., Budureasoa 365 şi Du1ceanoa 366, in Olteni!a la Făcăi 367, m i n
S-E Trarusilvaaliei la Cernat şi Poilan 368.
-

in majorilba:tea cazurilor corpul alun
git, cu inoepu't de lbl.liZă rotunjită IŞi mai rar teşită (pl. XXVII/12), umerii
prelinşi .s<aU uşor bombaţi, �ra intotdeauna mai largă decit :fJun.chd, care
este îngroşat (pl. XXII/3 ; XXIII/5). Acest tip de vas, ooracteristic tot
grupului slav W"haic de aspect Jitamir-Korceak369, se întîlneşte In .reVas-borcan (de tipul A 1 d) avi nd

358 1. G. Smirnova, in Issledovanja po arheoloiii SSSR, Leningrad, 1960, p.221222, V. P. Petrov, MIA, 108, 1963, p. 16-36 ; 1. P. Rusanova, MIA, 108, 1963, p. 39-50 ;
-idem, Slavlanskie drevnosti VI-VII vv, Moscova, 1976, p. 16, fig. 5 ; p. 19, fig. 7/1-3.
359 E. A. Rikman, 1. A. Rafalovici, 1. Gh. Hincu, op. cit., p. 93, fig. 16/1, 2, 4, 9 ;
P. 94-95 ; 1. A. Rafalovid, in Iugo-vostocinaia Evropa ... , p. 12-15, fig. 1 ; idem,
Slaviane VI-IX.. p. 135, p. 137, fig. 23/1, 2, 4, 9, p. 149-150.
360 Mircea D. Matei, SCIV, X, 1959, 2, p. 412 ; Dan Gh. Teod or, Balcano
Slavica, 1972, 1, p. 31, fig. 211, 3, 9.
361 Dan Gh. Teodor, MernAntiq, 1, 1969, p. 193, fig. 9/2 ; idem, Teritoriul est car
patic.. , p. 43.
362 Dan Gh. Teodor, Cercetări istorice, II, 1971, p. 1 19-123 ; idem, Balcano-Sla
vica, 1972, 1 , p. 31 fig. 212.
363 1. Nestor şi Eug. ·Zaharia Materiale, V, 1959, p. 511-517, fig. 2/1, 3-4 ; idem,
Materiale, VI, 1959, p. 503-509, fig. 1/6.
364 V. Leahu, Cerc.Arh Buc., 1, 1963 p. 39-41, fig. 27/4 ; M. Constantiniu, CercArh
Buc., 1, 1963, p. 87-90, fig. 10/1, 5.
365 V. Teodorescu SCIV, 15, 1964, 4, p. 493, fig. 3/4 şi materialul inedit vAzut de
noi, in septembrie 1978, pe şantierul arheologic Budureasoa.
366 Suzana Dolinescu-Ferche, op. ctt., p. 63-65, fig. 52/4, 7 ; p. 75, fig. 70/2.
367 O. Toropu, op. cit., p. 126-127, fig. 29/14, 15.
368 Z. Szekely, Materiale, IX, 1970, p. 307-309, 312, fig. 5/3 ; idem, Materiale,
X, 1973, p. 221, fig. 2/4 ; 3/1.
369 1. A. Rafalovici, Slaviane VI-IX, p. 136, fig. 22/1-4 ; Dan Gh. Teodor,
op. cit., Balcano-Slavica, p. 31, fig. 211, 2, 7 ; p. 32, fig. 3/1, 7, 9 ; idem, Teritoriul est
caTPO'tc, p. 43, p. 182, fir. 2315, 7, B.
...

.
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Siret, in aşeză;rile de lla Ba
cău-Cu.rt:ea domnească, Daviden'i , IZVOOTe-Balma, Ştefan cel Mare, etc.
In cadrul oe:rami.cii slave, poate fi amintită, �alături de fonnele de
Vla.S•boroan, şi tips;ia 37°. P\ot fi puse pe seama slavilor tipsiile, de tipul
oelor cu fundul mult îngroşat, marginile ISCUilde, san1 doar cu început
de margine (pl. XXX/1 3, 15, 24, 25). Este looul să aminrt:im însă că tipsia
sau tiga:ia din lut a�e in raşezările din regiunea centrală a Moldovei
de la vest de Siret, lla Cos'tLşa 371 şi Davideni, precum şi în geneml in
spaţiul extra-oarpatic al României 372 înainte de pătrunderea slavilor.
ESte posibil ca şi slavii să fi cunOS'CUi IBiCIE!Ia&tă formă de vas, tipsi.a sau
ti,ga.:ia, inainte de 1a�zmea lor în �regiunile de tla �răsărit de Carpaţi ale
României, in vreme-a reidurilor spre Dunărea dte Jos, din prima jwnă
taJte a sec. VI. Ori.oum, pe ,bazJa datelor arheologice, se poa1e afli.Tma cu
certitudine, că forma de vas in discuţie nu a fost preluată de aJUtohtoni
de la slavi, looa!lnicii cunoscînd-o in perioada anrerioolră pătrunderii şi
stabilirii s1avilor in '8oe5te reg'iiUili.
Vasele borcan, de 1iactură slavă , in general nu sint ornamentate.
Pe unele :firagmentte, provenite din vase lboroan de tip slav, se !n
tilneşte un deoor format din cerculeţe incizate (pl. XXXVIII/12) sau
strlwi oblice, dispuse 1al. fascicole {pl. XXVII/1, 1 2 ; XXIX/6), sa'll striuri
verticale (pl. XXIXy4). Decorul tformat din cerculeţe incizatle, pus in
legătură cu aspectul .sl!av de tip Kolocin 373, apare nu numai pe cemmioa
slavă timpurie din regilllllJela de la vest de Siret, d uneori se î ntîlneşte
şi pe ceramioa slevă din etapa u.nni'toare, asociat de data aceasta, in
u nele cazuri, cu ornamentul format din alveole pe buză (pl.
XXXVIII/12).
Cît priveş.te deoorul constind din striuri verticale sau oblice, dispuse
de regulă pe u.măJrul vaselor i.n fas cirole, acesta a fost preluat probabil
de grupurile slave, in timpul migreţiei Iar, de 1a unele comunităţi pur
tătoare ale unui aspect cuJ.turnl de tli.p Pnlewarsk ttrzLu, din :regiunile de
azi �e sud-estUlui Poloniei şi Ucrainei Suboarpatioe 374, vehiculindu-1
a.JX>i in ter.iltoriile afectate de deplasarea slavillor spre Dună!I'ea de Jos.
Un ornament deosebit 18 fost intilnit pe Wl vas, descoperit in aşe
mr·eoa de · la DaV'ideni. Pe 'llil fragment dintr..JU.n vas-borcan, lucrart cu
mîna, avind doar un inceput de buză, uşor răsfrintă, au fost inclzate,
in pasta moa:le inainte de ardere, figuri ICL'Ilimaliere (pl. XXVI/3 ;
XXXII/2). In ·partlea de sus a fNgmentului, sub buză, se observă jumă
tatea din faţă a WlU!Î animal cu ooarnJe mari. ln fa.� 18ice1S1Jui.a, pe un
"registru inferior" se poate observa partea din mijloc a COII"plui
l!l
unU!i.
al doilea an!i.mal, asemănător cu primul. Foar.te probatbil, in '81CeSile or111alen
ll
te, a.u tfost redlate, sti:limrt, figuri de ren sau elan.
Dad motivele ornamentale, intîlnilte pe ceramica aTh:aică a sLa
vilor, din primele mt>mente ale conrtactului 8'ClE!L9torn cu autohtonii sint,
giunea cen1Irală a MoLdovei, de lia vest de

370
371
372
373
374

Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic..., p. 44.
Dan Gh. Teodor, V Căpitanu şi I. Mitrea, Carpica, I, 1968, p. 243.
V. Teodorescu, SCIV, 15, 1964, 4, p. 497, nota 17.
Dan Gh. Teodor, op. cit., p. 44.
I bidem, p. 44, p. 181, fir. 22/4-6. 8 .
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după cum s-.a văzut, destul de sărăcăcioase, treptat aceste moti ve se
î mbogăţi cu noi e lemente
După <con1laclul di.ntre silav.i şi autJohtonli, respectiv după -cQIIlţa,ctu}
slavilor cu mediul cWtUINll looa:l, mai ales în cursul ultimelor decenii
ale sec . VI şi .primele decenii rue sec. VII, pe ceramioo de tip sl:av, din
epoca următoare apar oma.menrte de tradi ţie şi facttllră <B�Utohton ă , cum
sînt alveolele, apoi linia vălurită şi linia dreaptă, dispuse simplu sau în
benzi. Pre.Luwea acestor motive ornamentale şi tnanspune:rea lor pe for
mele cerami.ce sLave , precum şi preJ.'Ulalrea, treptat a umor forme de vase
de tip a:urt:ohton şi renunţarea î n ao�i măsură la formele cemrnire
s.Lave 13I'hai·ce, oonstituie un i'Il!diciu al apropienii dlintre s1Javi şi localnici,
respectiv al înoeputulu:i şi evoluţiei asoendente a .prooesulud de asimi
lare :a slavilor de că'tme :aJUtohtoni, proces ce poate fi ronsideNlt oa in
cheiat in linH 11lJalii pină la începutul sec. VIII.
In -afmă de cemmică, din ansamblul culturii materiale s1ave, din
regiunea centrnlă a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret, fac parte şi alte
oategori i de materiaJ.e arheo'logiJce. Evident că unele impungătoo:re de os,
cuţite din fier, fusaiole, descoperite în aşezări le cercetate. in regiunea
de oare ne oclllpăm , pot fi puse în legătlllflă cu sliavii. Sl�U>vii timpurii a
şezaţn in regi!Uhea cen1JI'Ială a Moldov-ei de .La V'eSt de Siret, au folosit
drept adăposturi, locuinţe de tipul semibordeielor, de formă rectangu
l.ară în plan., av'ind cdlţur'ile r.otrunjdte, uneori stilpi de susţinere şi insta
liaţii de încă1zit oonstînd din vetlre simple sau pieb:1atre. Da:r asemenea
malleri'ale şi tipuri de locuinţe erau folosite . in �i măsură şi de au
tohtoni , incit nu pot fi invooart:e ca aJ:'Igumen<be decisive in problema sta
bilirii etnd.cului. Foarte probabil că .şi săgeţile ou .trei muchii, de "tip a
varioc", au fost vehiou.lJate in oceastă regiune t ot de grupurile de slavi
aflate în mi·graţie.
Dacă avem in �ere că sllavii sînt singurii mig!Nltar<i oare pă'llrund
in secolele VI-VII e.n., in regiunea <oentzrală a Moldovei dillltlre Carpaţi
şi Siret, este de acceptat că 'l.ll1�le din materiaJele rere nu se dovedesc
a fi autohtone, sau cre fuctură ori iniiluenţă bizanti nă , t:rebu!ie puse pe
seama lor. Sigur că dife ren ţierea illlteri
lal
alelor de fa.ctUJră sLavă sau ve 
hiculate de e'i trebuie s'ă aibă ca punct de ipleoore si'tl.llaţlila concretă din
diferitele rone oaile spaţiului af�t de păbrunderea şi staîbilirea lor, după
care să se ajt.mgă la tm.ele încheieri şi concluzi i de �a:nSamiblu. Din acest
punct d e vedere, consilierăm semniilfioaJtivă următoarea ronsta1m"e. Dacă
in TegiunHe din NE şi E Moldovei, s...aJU descoperit mai mu;Lte fibule di
gitlalte, oare au fost puse .in !legătură cu sla'V!i.i timpurii 375, în regiUIIlela
centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret, cu tot numărul relativ mare
de cercetări arheologice efeoctutatte , .ptnă in pre2lellt nu � afl:at nici o
podoabă de acest tip. In regiunea de oare ne ocupăm s� gAsit in
schimb, in �zările din secollele VI-VII, mai multe fib'Uile de tip ro
mana-bizantin, care pot fi puse in legăitură cu o populaţi e autohtonă,
v-or

.

romanică.
Pe baza analizei descoperirilor arheologke din regiWlea centrală
a Moldovei dintre Carpaţi şi Sim, indeosebi a materialelar recoltate din
375 Ibidem, p . 4 1 .
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aşezările în oare s....u
.a; efectuat cel'oetări de mai mare amploare, oum
sint cele de 118 Bacău-Cwr:tlea d'Ollln easoă, Davitden�. Izvoare-Bahna, Şte
fan cel Mare etc., se poate susţi ne cu noi .all'8'wnente că slavii oare au pă
truns in MoldoV1a, în ca doUJa jumă'balte 18 secolului 181 VI lea �i 1a începu
tul se col ulu i al VII-lea, au vehiculat, ca element principal de cultură
materială, o ceremică .a�rhai!Că, luCOOită exclUISi<V C'U miiliB, că în geneml
au foot î n timpul migmţiei lOJ:, purtătorii unei •culturi primitive, puţin
7
evoluate :l 6• lf ără îndoiwă, că pătrunder:el8 1şi sta:bilirea unor grupuri
de sliavi în l8iOOaS'tă regiune, a determinat, da �i în tot spaţiul afectat
de mignaţica lor m, o scădere 18 nivelllllui de viaţă �i al culturii maJte
rie:le. Avînd in vedere staldi.u.l dezvoltării cul:buirli ml8teriale autohtone ,
din momentul .în oare s.....a; petlreout dn'bervenţia el·ementului slav, e lesne
de aoceptat că treptat s1a\ii se vor IBICLapta fonrtellor civilizaţiei locale .
.Dmcoperirile oarhoologioe dovedesc că I1IU populaţia locală şi-a însuşit cul
tw-a materilală Slaivă, cum s.....a; afumialt uneori 378 ci, d!i.mpo trivă noii ve
niţi au fost beneficiarii oonvi·eţuirii cu autohtonii, dezvolti nd şi imbogă
ţind oultw'1a lor arhoaică, î n uTllla oon'baciuJ,u:i cu populaţia romanizată
379
şi ou ciV'ilimţia •b i :mmtin ă
•
In stadiul arctUial. 181 cereetărilor, nu se mai poate susţine că ele
men·tele de eulbură ma.terială slavă, din serolele VI-VII, s.....a;r fi dezvol
bat, in regi undle de la răsărit de Oalrpaţi ale Româneii, intr-<> cultură
proprie, in cursul secolelor VIII-IX 380 tn Mo1dow, ca şi in restul te
ritoriului OCIII"pato --dunătrean in oare .aJU pătruns şi s-eu aşezat un ele gru
puri s1ave, elementele culturale de tradiţie sLavă 1311"hai că, var fi asimi1alte intr-un r1tm mpid încă în cursul seoolului ru VII-'lm.
Sllavii nu vor prelua de la: lffilrtohton'i numai forme şi tehnici ale
culturii materi181le, ci şi forme de org�animre, cum a fost obştea sătească,
de veche ·ttad!iţie I.ooală 381,
Prelua:rea de către slavi a culturii mate.ria.le autohtone, de caracter
romanic şi in cele diJn urmă asimiLarea lor, co nfi nn ă ideea lui F. En
gels oal"e spunea că : " ...tn 1'lllaiN!Ia majoritate a oazrurilor . . CUJCeriltorii mai
ţmpoi'Bţi sînt nevoiţi să se adapteze situlaţiei economice superioare a
ţărli cucerite, ... ei sint tBSim'111aţi de către oei cuceriţi şi de cele mai
multe ori trebuie să adopte oh'Îlalr :şi li mba .acestora" 382.
In cUlrtu:ra materilad.ă din regiunea oentMlă a Moldovei dintre Car
paţi şi Siret din secolele VIII-IX, elementele s1ave se pierd cu totul,
expresie 18 încheierii procesuLui de asimilliare a s118vilor de către au
tohtoni 383 �i '8 desăvîrşirii etnogene2'Je'i. poporului român 384.
-

,

,

.

376 L. Niederle, Manuel de l'antiquUe slaves, tom, Il, I,a civili&ation, Paris, 1926.
377 1. Nestor, in Istoria poporului romdn, p. 104.
378 G. B. Fedorov, SCIV, X, 1959, 2, p. 387.
379 I. Nestor, op. cit., p. 108.
380 G. B. Fedorov, L. L. Polevoi, Archeologhia Rumînif, Moscova, 1973, p. 297.
381 1. Nestor, op. cit., p. 104.
382 F. Engels, Anti-Duhring, ed. a IV-a, B uc ., Ed. politică, 1966, p. 183.
383 Eugenia Zaharia, Apulum, X II, 1974, p. 287 ; C. Cihodaru, Cercetări isto
rice, VIII, 1977, p. 255.
384 J. Nestor, op. cit., p. 108-1 13 ; Eugenia Zaharia, op. cit., p. 284 ; Dan Gh.
Teodor, Natfve.� and Slave.ţ . . , p. 153-170 ; idem, Teritoriul est-carpatic . . , p. 87.
.
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Faptul că .in etJa,pa de încheiere 1a procesului de etnogeneză a româ
ni lor, are loc şi fenomen'Ul de asimiLare a s1lafviJ.or, nu înseamnă că e�
mentul slav ar COil!St:Mui al ;treilea component al procesului de etnoge
neză. Dispei'LSial"ea şi pierderea trăsăturilor oaJraeteristice ale 'CUilturii slave
în conţinutul culturii autohtone, ilustrează odată in plus vitalitatea şi
capacimtea de rasi!mi.hare a culturii �hi româneşti .
VII. CONCLUZII.

Cercetările mheologLce din Tegiunea centrală a Moldovei dintre
Carpaţi şi Siret, cu privire la epoca cuprinsă intre secolele al VI-lea şi
·al IX-lea e.n., efecruate mai wes in ultimii 15 ani, au avut drept rezul
tat. în primul rind, sporirea bazei documentare, fără de oare nu �Se
poarte conrepe reoonstituirea procesului istoric din spaţiul şi timpul o
mintit, avînd în vedere că i2'JVOarele 18rheologice consti'tuie Singura sur.>ă
de informaţii pentru :regiunea şi epoca la oare ne referim. 'Dacă ptnă prin
anii 1 962-1964, în -regirunea centrală a Molldovei de la vest de Siret,
erau cun,05Cllte doar ditevra dlesooperiri întîmplătoare, urmare a ceroetă
rilor sistematice efectoote în perioada 'Ultimi lor 15 ani, a sporit consi
derabil numă:rul staţiunilor ili'rheologice din secolele VI-IX, in acest
cadru inscriindu-se şi săpătJurlle metodioe de mai mare amploare, in
unele din aceste locuri, cum sint aşezările de lla Mănoaia-C09tişa, mtoa
Oirtuz, 1Baciitu-Curtea domnească, Br�ăuţi, Davideni, I7N08re-Bahna, Şbe
fan cel Mare etc. Valorifimree ştiinţifică a I'e2'JU.l1atelor ceroetări1or din
aşezările menţionate şi tn general a ·tuturor descopenriJor arheologice
din regiun-ea �a oare ne referim, a făcut posibilă cun�terea conţinU'tului
culturii materiale din seooletl.e VI-IX e .n. şi pe această bază documenta
rea prezenţei populaţiei �autohtone. Aceleaşi cercetări ·au adus dovezi
C'U privire la pătrunderea şi aşezarea s!Javilor ID această regiune, BSU
pra evoluţiei ;ra�ilor dintre autohtoni şi noii veniţi, :precum şi cu
privire La desf�'lllrea
l"l8
procesului de asimilare a aJceSotora in masa popu
laţi ei locale. Foarte importante sint şi materialele desooperite cu prillejul
cerootărilw arheologice, oaJl"e dovedesc, pentru intreaga perioadă n se
colelor VI-IX, o prezenţă acti'Vă a elementelor de factură şi influenţă
bizan tin ă in regi'lltnea centrală a Moldovei dinrtre eaz,paţi şi Siret. ln
ansamblu:! lor, rerultatele oeroet.kilor wheologioee, din regiunea centrală
a Moldovei de la vest de Siret, dooumentează o oontinui·tate de viaţă
neîntreruptă in perioaida secolelor VI-IX e.n., prezenţa. unei populaţii
autohtone, creatoare a unei culturi materiale şi spirituale· de tradiţie
daco-romană, puternic influenţată de cbr:hlimţia bizantină.

ln lumina maflerialelor 81I'heologice

d�perite, populaţiJa QIU:tohtonă,

de caracter romanic în esenţa sa, se d�te a fi jUJOSJt rolul hotărîtor
in evoluţia culturii materiale1 şi spirituale şi în genere a procesulud isto
ric ldin secolele VI-IX e.n., 1n regiunea centrală a Moldovei dintre Car

paţi şi Siret.
In totalitatea lor, rezultatele ceroetăriiliar arheologice, dovedesc că
în regiun'ea centrală a Moldovei de la vest de Siret, in secolele VI-IX
a trăit o populiaţie sedentară, a"vind ca ocupaţii prindipa:le cu:ltiwrea

păm.intu:lui, �

vitelor

.şi pNicllioarea a nUlllleTOa5e
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Alături ide aceste ocupaţii , lîiil viaţa comunităţilor autohtone din spaţiul
şi timpul :1a oare ne referim, run oareOai"e rol 1--a avut :şi schimbul de
produse, precwn şi unele indeletniciri auxiliare oa villlB.'hrl şi pesouitul.
ln cadrul economiei ooi11Il.lfnltă
i. ţilor din regiunea de oare ne ocu
păm, în secolele VI-IX, la fel ca şi in perioada precedentă sau epooa
oare urmooză , agriculrbura· a ocupat Jocul principal.
Dovezile arheologi•oe privind prectioarea a•gri·oulturii, prezintă o im
portanţă deosebită nu numai din punctul de vedere al cunoaşterii uneli.
laturi importante a vLeţii economice, dar şi implicit a problemei conti
nui tăţii populaţiei .autohtone; dacă avem în M:!ldeve faptul că pen1Jru
dovedirea ,,stărtuinţei românilor in Dacia Treilană", A. D. Xenopol a adus
drept argwnent esenţial, oamcterul sedentar şi indeletniciTea agricolă

permane ntă a străm�iloc noştri 385.
Dintre :rnlalberiaJ.ele arheologice ce dovedesc pmctnmrea agriculturii,
in seooolrele VI-IX, in !r'egiunea de oare ne ocupăm, ami!ntim, .aflarea,
în dteva cazuri •(David!en i şi Izvoare-BahllJa), a urmelor de paie şi boabe
de ·griu in bll!Căţile de chirpic, proveni·te de 1a pereţii locuinţelor sau in
oompoziţia vetrelor portatiw ; descoperirea in mai toate a:şezăril.e a ve
trelo-r porta.tive, recipient folosit :lla prăjitul (uscatul) seminţelor, uşurînd
procesul de deoortdoare, numărul :rn.aTe de tipsii :şi ouptloarle pentru copt
piine, unele vase :mari de provizii , precum şi cele citeva seceri, de la
Davideni şi Izvoare-Bahna. ln sprijinru.l oargwnentării n'OOS'tlre privind
practicarea agr.icu!lturii de către populoaţi1a din secolele VI-IX, din re
giunea centrall ă a Moldovei de la vest de Siret, ;poote mi in vocată şi po
.,;iţia aşezări1or, situate, fără e:lroepţii, in terenuri bune .pentru agricul
turi, precwn şi terminologia de :bază, oare este latină, atît cea referitoare
la cereale, dt :şi 1a tehnica agricolă 386.
Descoperirea unor coooare, .in aşezările cercetate sistematic, dove
d�be �a viticultu!rii, îndeletnicire statornică a oamenilor din a
ceastă regiUlllJI!, din rv:remea geto-daciJor şi pînă in contemporaneitate. Şi
i n legătură cu practicarea vLticulturii, nu numai in această regiune
fireşte, ci in di:veme zone, :flavo.rabile, din spaţiul oat1pa to-du nărean , se
ou'V'ine reamintit, oă terminologia lde bază ocu .pnivi.re l:a vi� de vie , 1a
inslli}irile ei, precum fii la mUllJCiJe şi obiectele folosi.re , este latină 387.
Alături de agrioul1n.!Tă, 'lllill8 din ocupaţiile de seamă we populaţiei
din regi'Uillea centrală a MoLdovei ICLe !La vest de Si.ret, in secolele VI-IX,
a Ioot ocreşterea. vi1le.ror.
In toate aşez!rile cercetate sistematioc s-au descope.rit numeroase
oase de an'ima'le fiÎ păsări domestice, care dovedesc creşt:.erea bovlnelor,
pordnelor, ovioapr'inelor �i păsărilor. Creşterea animalelor domestice este
dooved:Ltă in<tirect şi de aflarea in aşezălri a unor obiecte legate de prac385 Maria Matilda Alexandrescu-Dersca şi Valeriu Bulgaru, in A. D. Xenopol.
Studii privitoare la viaţa şi opera sa, Ed. Acad., Buc., 1972, p. 47-59.
386 Constantin C. Giurescu, FOTmarea poporului romdn, Ed. Scrisul românesc,
Craiova, 1973, p. 97-98 ; V. Neamţu, La techni.que de la productton cerealiere en
\falachie et en Moldavie jusqu'au XVIII-e siecle, Ed. Acad., Buc., 1975, p. 43, 145,
228, 267.
387 N. Al. Mi.ronescu, Apulum, VII, 1969, p. 489 ; 1. 1. Rusu, Elemente autohtone
in limba romdn4, Buc., 1970, p. 102-106 ; C. C. Giurescu, op. cit., p. 97.
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tdoa:rea unor meş-teşuguri , oare foloseau drept materie primă produse a
nimaliere, cum ar fi lîna şi pie'il.e. Avem în vedere nwneroasele fusaiole,
ace din os, greutăţi d:e Ia !I'ăzboi ul de ţesut, impungătoare din os etc. Ou
privire la creşterea oi.loc pentru lină, un indiciu il constiltuie şi foarfeca
descoperită in aşezarea de la Davideni.
Subliniind importJanţ.a păst.orntului in viJaVa economică a comunită
ţilor din acest spaţi u , trebuie reţinut că această ocupaţie ere strins le
gată de agrioultură. Brezenţ.a unei psalii �i a altor piese de harnaşa
ment, dovedeşte �·terea şi folmirea cailor. Si•gur că alătuJri de culti
Vla.Tea pămintuJ:ui şi creşterea 'Vitelor, 1oc1.llitorii aşezăTiJor d�n regiWlea
centrală a MoLdovei lde 1a vest de Siret, din secolele VI-IX, au avut ca
indeletniciri secundare şi pescu.i:tul, favorizat de sitlwarea a�ezărilor in
preajma unor riuri !bogate în peşte , ocupaţie �&tesbaită IŞi de cîrli-gele de
undiţă desooperi1Je, precum şi vînatul, dovedrl.t în primul rind de oosele
de animale sălbabioe afll.ate in toa:te aşezări•le.
In sfem Jwgă a meşteşuglllrilor, ru:n loc important îl ocupă prelu
cDarea .me1JaJ.elor, a lutului (oerem ici i) , a produselor animaliere, a lem
nului şi osului. Preluoraorea mebailelor, în cadrul aşezărilor din secolele
VI-IX, din regiunea oentrelă a Mo ldovei lde la vest de &ret, este do
\�di:tă de prez;enta zgurei şi 1upelor de fier, a numeroaselor unelte,
a unor creuzete şi tipare d in pitabră etc. In legătură ou procurarea mi
nereu1ui de fier foliosit, atOeLSta. pro\l"elllea din zonă, sursa principală. con
stituind-o "lenti•lele ferugdnoase de provenienţă seclimentar-a:luvionm-ă
sau lentilele dle siderit oare apar ca int.e.r-oallaţii în m:81I'no-oalcarele de
vi'J"Stă orerbacic dnler'ior din zona flişului Oarpaţiloil" or.iJentaJ.i"388. Cît pri
veşte prelUJC11ali'ea fierului, semndfiootiv este numărul relativ mare de
dbiecbe d in fier descoperite în � ez ări.J.e cerce1Jate. Asbfel, de exempl'll ,
in .aşezarea din sec. VI-VII de 1a Davideni, din 24 de loouinţe dezvelite,
in 1 1 loouinţe ·(res.pecbiv 450fo) s-au găsit diferite obiecte din fier .sau bu
căţi de zgwă şi lupe de .fier. La Da'V'itdeni, în loouinţe, anexe gospodă
reşti, sau in stratul 00l"E5punzător 1aşezării din sec. VI-VII, s-au .găsirt
41 obiecte din fier, diniTe care : 1 5 cuţite , 1 seceră, 3 gravoare, 1 dăl
tiţă, 2 fibll!le , 4săgeţi şi 1 5 rute obiecte (cătărămi, cîrlige, ouie etc.).
In aşeza� din sec. VIII-IX de 1a IzV'OO'l'e-Bahna, din 1 1 locuinţe
descoperite, ln 9 locuinţe �deci peste 800fo) s..;au găsit diferite obiecte
din fier, bucăţi de zgură sau lupe.
Atit prooedeele tehnologice de reducere a minereului de fier cit !Şi
numeroasele dovezi pni.vind prelucrarea fierului, se constituie într-un ar
gument deosebit, oare evidenţilază prerenţ.a populaţiei a/Utohtone in se
oalele IV-IX în regiunea cen1JNll ă a Moldovei de la vest de Si ret , oa şi
in tot spaţiul carpa:to-drmărelan 389.
Descoperirea unor tipare din piatră (Davildeni, Rădeni, Ştefan cel
Mare), doV1edesc că 1n oaJCI'Mll acestor aşezări se preluora şi bronZ1Ul, din
oare se

<.'On'fecţionau d�fer'i:be podoabe.

388 Ştefan Olteanu şi Constantin Şerban, Meşteşugurile dtn Ţara Românea.,că
şi Moldova fn evul mediu, Ee[ Acad., Buc., 1969, p. 17.
389 Şt. Olteanu, Revista de istorie, 28, 1975, 12,
.
1978, p . 300-301.

p.

1844 ; idem, Dacia, N .S., XXII,
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Cantitatea mare de cernmică descoperită in toate a:şezările din se
colele VI-IX, a.testă că meşteşugtU!l olălritului ocupa un loc fo:a.T'tle im
portant. Cu privire la pmctioorea aces'llui meşteşug subldniem impor
tanţa pre.renţei cemmici i �uarate La roata 11181pidă, in intreaJga :perioadă
a seooalelor VI-IX, ceea ce dovecleşte folosirea fără întrerupere a a

cestui tip de roată perfecţionată.

După cum .s....a maă. 1arătat, în legăi'ulră cu creşterea vitelm-. nume
ronse sint doveziJ.e oe atestă pmctioarea unor meşteşll.lgurl casnice, le
gate de prelucrarea produselor anirrnaliJere ·(bOII"S, vesut, rojocălrit). Mai multe
pietre folosite pentl'lu şlefuirea oaselor, preoum �i numeroase obiecte din
os (împungătoare şi ooe mai ales) ne dau indicii cu privi:re la preli1J!CNI.
reoa oaselor in oadrul aşe2lărtloc din secolele VI-IX. Reamintim că m
locuinţa L 5 din aşeU�.rea de Ja l zv-oare -Ba:hnta, ambuită secolelor VIII
IX, s -au găsit 27 de impungătoare de os, marea majoritate fiind fini
sate, iar citeVIa indicind un .inceput de finisare . In aceeaşi lOC'lli nţă s-a
găLsit tŞi o piatră folooită la şlefuirea oasel'or in vederea obţinerii acestor
impungătoa:re. Numărul mare de impungătoare, aflate in ooeastă lo
ouinţă, ne face să ne gî ndim 1a un meşter "specialimt" în obţinerea unor
asemenea tmelte , pentru nevoile intregii oomunităţi, sau un meşter oare
se ooupa intens de prel'lliOrarea pieHor de animaLe.

In cazul in oare pieptenele de 1a Davideni nu reprezintă un obiect
obţinut prin schimb, am avea atunci do!V'a-da realizării în această aşe
zare şi a unor piese ddn os deosebite, oare presupuneau o mare price
pere şi mult gust artistic.

Deşi n'lllll ărul ()bieotelor legate de preluomrea lemnului este rela!tiv
miiC �doaa- crte'Vla unelte ldi.n. fier pentru soobit lemn'lll şi un sfredel)
Pj;f'.e de presupus că, într-o 2l0nă bogată tn păduri cum este regiunea
suboarpaitică această ocupaţie deţinea un loc important. Lemi11U.l era fo
losit nu numai la construcţia looudnţlelor, a unor a dăposturl pentru vite,
dar şi pentru realdm.rea a numel'OOSe obiecte de uz · oasnic.

Un ele materiale � inl.porl, cum IBil" fi cele citeva obiecte de po
doabă, cermnică, pteoum şi :mOnedele bÎIZJan!ti.ne prerente in această re
giune de-<a lungul intregii perioade a secolelor VI-IX, pot fi puse in
legătură cu schimbul de produse, înrtre oomun:iltăţile 81Utohtone din acest
spaţiu şi lumea bizantină.
Fireşte oă unele schimburi de produse (mai ales din metal) aveau
loc şi intre diferitele comunităţi din această reg iune , sau pe un spa
ţi u mai laJrg 811 teritoriului oa.qJato-dWlJărean.

Menţionînd prezenta, în primul rind pe calea schimbului a unoc
produ.se d'e fuottm-ă bimnJtină, trebllli.e subliniată i m portanţa menţinerii
legă turil or cu lwnea b izanti nă, atît pentru culture materială ·şi spiri
tuală, cit şi in ·ansamiblu pen'bru evoluţia sooie tăţii autohtone în vre
mea secolelor VI-IX. După cum s-a '<l!I"'ăta.t, mai sus, elementele de fac

truiră şi inflrUJenţă bimnttilnă si.nJt pre:rente în �această regiune de....a lun
gu� întregii epoci de care ne ooupăm, cu obsennaţia că ponderea lor este
pracwnpănirtor mai mare in sec. al VI-lea. Aoeastă constatare face po1>ibilă ,a'f.irmaţia, că regiunea La oare ne referim şi în ansamblul său te-
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ritoriul Mol.dovtei, s� afiliat in prima jlliilătlate a secolulu i al VI-lea foarte
probaJbi:l chiar sub o protectie d� natură poliltioo-mili.tară a Bizanţului .
Tot în legătu.d ou inf1UJenţele biZ�a�ntine, trebme să subliniem oă -a
cestea şi--au .făcut simţită prezen-ţa Ill1l 'IlJUilllai in sfera oulturii materiale,
ci şi in viaţa spiritUJală a autohtonilor din spaţiul şi timpul Ja care ne
refer1m. In oB�Cest sens, desooperiri'le arheologice, au pus in evidenţă nu
meroase argumente care .probează genemlimrea creştindsmu.l:ui in sec.
al VI-lea. Foarte probabil, prin filieră bizantină, au pătruns !ln sinul so
ciletăţii looale IŞi alte elemen!Ve de C'\llltură spiril1lual.ă, intre oare unele

concepţii despre viaţă şi :moarte.
Pe baza <Jelrodetări1ar ICIII"he().lJOgioe, ma!i ales a celor din aşezările de la
Bacău, Darvideni IŞÎ Izvoare--Bahna, se poate afi.nna că populaţia au
tohtonă din regiunea oentmlă a Moldovei de 1a V'e'St de Siret, a trăit in
secolele VI-IX, in cadrul unor aşezări relativ întinse. După cum s--a
arătst mai sus, in aşemrea din sec. VI-VII de la Davidleni I, de exem
plu, .au fost coa 30-35 de lOOU!inţJe. Tot la fel, pe :ba2Ja oonstatăriloc d'in
aşemrea de 'la Izvoare-Ba:hna, din sec. VIII-IX, s-a ajuns la conclu
zia că numătrul total de locuinţe din această aşezare a foot de ooa. 22-25.
După cum s-a mărbat, ddspUinerea locuinţelor, in caldrul �zăriJar,
se făoea duJpă anume reguli, de cele maJi. multe ori. Fără indoială, că
aceste comuni'tăţi de oameni liberi, OTgalllizaţi in sate, rt!Speetirv in obşti
teritoriale, aveau o oonducere colectivă, 181lcă1nlită din adunJare.a "oame
nilor buni şi bă;trîni" 390.
Inoă in OUI"SUl secolelar VIII-IX ®şti1e rterdtoriale, "de 'Up bizatn
tin" 3111 din această regiU!Ille, se vor fi reunit in uniUIIli de obşti, adevărate

"romanii" popul811"e 392.
Intreaga ·analiză a rezulrtaielor cercetărilJar arheologice, evidenţierea
unor ocupaţii şi forme de ol'gan'izare soo.ial-eco:nomlioă, etestă cu certi
tudine conti.nuilbatea neintreruptă a populaţiei autohtone in :regiunea
centrală a MOildovei dintre Cmpa.ţi şi Siret în cursul seoolelor VI-IX
In multe din aşezările derOe'tla.'te, această continuitate de viaţă , estle
evidenţiată in primul rînd de observaţiile stratigrafice.
In majori'batea cazurilor, aşezările din secolele VI-VII (ale căror
inceputuri deseori se si 1rueaiză încă iLa sfîrşitul secolului al V-lea) supra
pun vetre ale aşezărilor din secolul al IV -lea sau se află în preajma
unor asemenea vetre de aşe2lări. I n Ull'lle
le aşezări (lzVOOII'e-Bahna) nive
lul din secolele VIII-IX se dez.voltă în w.tm sa'tu:lui din secolele VI
VII. In legăt'llră cu descoperirile de la I·ZVOOII'e-Bahna, se cuvine srubti
n iat , că în aceeşi m:krozonă, pe valea piriului Băhn�, pe o dis
tanţă de cea. 2-3 km, a fost identificată o suiltă de aşezări, ce dove
desc o continui:ta'te neîntreruptă de viaţă, din secolele II-III, pilnă in
Slecolele VIII-IX. O asemenea continuitate esl1le crtestată pe valea Mol390 P. P. Panaitescu, Obştea ţi1ri1neasci1 fn Ţara Românească şi Moldova In orin
duirea feudali!, Buc., 1964, p, 20, 108-110 ; Eug. Zaharia, Populaţia româneascd in
Transilvania .. . , p, 106-121.
391 Eug. Zaharia, op. cit., p. 1 1 1 .
392 N . Iorga, La .,Romante" danubienne et les barbares au VI-e siecle, i n Revue
Belge de philologie et d'historie, III, 1 9�4, p. 35-50.
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diovei de aşezările de la DaVfideni 1 şi Darvilden!i Il. Ptrezenţ.a populaţiei

autohtone, ·tn secolele VI-IX, în regiunea centNI!lă a Moldovei dinrbre
Carpaţi �i Siret, este d'ovedirtă cu certi1tuidine de multiplele mgumente

rezultate din analiza oonţinutullui cul'turii m<neriale.
In 'allSoaJliblul
l
său, cu:lbulra materi·a.Jă din secolele VI-IX este rezul
tatul unei dezvol1.ăa1i ascendente. După cum s-a oonstlaitart, pe baza ana
lizei conţinurtnJl.ui culturii .tt:l�iale, dincolo de anumi1te elemente de
permanenţă, există şi numeroase atribute specifice uneila sau alteia din
fazele dieZV'O]tării acestei culturi. Pe această hază, in evo1uţia culrtu:rii
ma�teriale din secolele VI-IX s--au putut d'elimilba citeva etape. O primă
etapă este IClloeeta. oare cuprinde sfN-şi,tul sec. ial V-lea �i prima jumătate
a sec. IClll VI lea, camcterimtă pri'n ma!teria:lele descoperite la Mănoad.a
Oostişa, Gtwa-Văii, Dav�deni ·(complexele tli.mpurii din sec. V-VI), Tir
peşti, Ştefan cel Mare, Bacău�Ourtea. domnească. In această etapă sint
mai numeroase obilectele ide fuotură şi influenţlă bimnifulă, �nclusiv cele
-

oare doV�edesc

genteMlimrea oreştinism'Uilui.

Cultura m;aterlală

din a

ceastă etapă, romanică in esenţă, tşi găseşte IliUilllel"Oiase analogii in
culture de pe i ntreg terirtoriJull Moldovei, incachlată in oopectul Cootişa
�a :m, precum IŞi in oelelJa:lrte reg�uni ale ţArii noastre, respectiv
în cultura de tip Bratei-Ipoteşti-ctndeşti 394.
Un'irtBbea CUilflurii rnatfeiiale de pe intreg 1leriboriul ţării noastre, din
a doua jumăilaJte a sec. al V-lea şi prima jumătate a sec. a:l VI-lea este,
fără il'lJdOOa:lă , eJCpreSia un ităţi i etlnioe a creatoruor acestei cult'ulri. A
ce'astă perioalclă oorespun1de, în esenţă, celei de a trei ebape de extindere
şi intensificare a prooesulrui de romanimre m teritoriile extreprovin
dilam 395. In prima jumibabe a sec. VI şi tn această regi!Une, oa şi in tot

teri:tarful oarpato�unărearro-pontic, procesul de romanim:re se in
cheiase.
Următoarea etapă cuprinde a doua jumătate a secolului al VI-lea
(poate nlllmai ultimele decenii) IŞi seod1ul al VI I lea. In această etapă
continuă e'V'Oluti,a culturii ma<teriale din epoca precedentă, a:lălturi de
care apar elementele de foo1ruTă slavă, ceea ce w avea drept rezultat,
o OOII"eoare stagnare şi d'liar o decădere a run�r 1atuJI'i 13le civil-izaţiei ma
telriale (de exemplu in domeniul prelucrării ceMinicii).
Pătrunderea şi �S�Şemrea sllavilor in a�ceastă regiune, ca şi in cazul
năvălirii altor popoare mig11altoore, a pi1ovooat, după cum s-a văzut din
atn�aliza culturii �beria1e "serioase răan ineri in wmă i·n dezvoltarea fo!I"
ţelor de producţie, in evo1uţiJa civili:zJaţiei pe aceste meleaguri ; toaif.e
-

393 Dan Gh. Teodor, MemAntiq, 1, 1969, p. 185 ; idem, Teritoriul est-carpatic. . . ,
p. 29-31 : 1. Mitrea, Studii şi articole de istorie, XIV, 1969, p. 192 ; idem, MemAntiq,
II, 1970, p. 353-355.
394 1. Nestor, RRH, III, 1964, 3, p. 383 şi urm. ; Eug. Zaharia, Dacia, N.S., XV,
1971, p. 269 şi urm. ; idem, Apulum, XII, 1974, p. 285 ; Dan Gh. Teodor, Teritoriul
est-carpatic..., p. 131.
395 M. Comşa, Nouvelles e'tudes d'histoire, 1965, p. 24-25.
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aoestea nu au putut însă disbruge fiinţia poporu lui nostru, nu }....au
abate din drumul său istoric obiectiv" 396.

putut

Materialele caracteristice acestei etape se întîlnesc in toate aşezările
din secolele VI-VII, respectiv la Tirpeşti, Bacău-Curtea domnească,
Davideni, Ştefan cel Mare, Izvoare-Bahna etc. După cum s-a dovedit, la
anal!im culturii ma1lerLale din această ·etapă, •elementele sa.1e cara.obe
r.isticoe se intilnesc în rtoarbe aşeză.r:ile din Moldova, contemporane, ca
racteristice aspectului cultural de tip Şipot-Suceaw-Botoşlana II =�17.

Intrudt, atit in etapa secolelor V-VI, dt şi în etapa secolelor VI
VII, principalul fatotor al dezvoltării istorice, sub aspeotul civilizaţiei in
pri.m ul rind, l....a constittuift elementul autohton, roman imt, pentru de
nwnirea cult'Urii din seco.liele VI-VII ne-'8m oprit la no minat i v u l de
cultură autohtonă de tip romanic, delliUmire oare exprimă i ntr-o mai
mare măsură realiltăţi'le istorioo-a:rheologice ldin spaţiul şi timpl..lll. il
mintit.

A treia mare etapă .în evo.l!uţia cu1turii materiale, din teritoriul de
ne ocupăm, ouprin!de secolele VIII-IX. Camcteristidle culturi i
din 8I(.'IOOSbă e'baipă ani fost e'ViiCLenţit81te 1prin a:n.aliza ma:teri.a:J.elor descope
rite la Oituz, Brăşăuţi, Izvoare-Bahna, Adjudu-Vechi, Poiana-Dulceşti,
Văleni-P. Neamţ, ViiŞOOIa,
I"
Faoooani etc. In ansamblul său, cultura ma
teri.al.ă din secolele Vlii-IX, ddn regiunea ·cen'tmlă a Moldovei , se în
cadrează orgi8.Ilic in rul.rtum materială oo.nttem pooomă din spaţiul de la
răsărit de CatrpaţJi 398 şi pe un plan mai J.arg in civilizaţia oarncteristică
popuJaţiei auotobtone; dm secolele VIII-IX, din întreg s paţiul carparto
dunăreeno-pontic 399 .
oore

In etapa secolelor· VIII-IX şi in regiunea de oare ne ooupăm, are
loc unlforn'l:izmea culturii materitale, ex preSie a încheierii ·procesului d'e
as imilare a slaviJ.o.r de către aultohtoni 400. Ca IŞi in t:dt spaţiul oorpato
dunărean şi in regiunea coentrală a Mol!dovei de Ja vest de Siret, in se
colele VIII-IX continuă evolut)ia culturii de tradiţie loaa1. ă şi se conso
lidează tot mai mu:lt o OUJ1tură de evident oamoter românesc 401, expre
sie a inchei'enii proces'Ull'llli de farnnare a poporului român. Pe baza
acestor conStatări, am reţinult pentru denumirea culturii materiale din
seco lele VIII-IX nominativu1 d e cultură veche românească 402 .
396 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste
multilateral dezvoltate şi fnaintare a României spre comunism, Ed. politică, Buc.,
1975, p. 28.
397 Dan Gh. Teodor, Cerpica, Il, 1969, p. 298-300 ; idem, Teritoriul est-carpa
tic . . . , p. 31-33.
398 Dan Gh. Teodor, Carpica, Il, 1969, p. 300-301 ; idem, Teritoriul est-carpa
tic . . . , p. 88-89.
399 I. Nestor, Dacia, N.S., II, 1958, p. 371-382 ; Dan Gh. Teodor, SCIV, 19, 1968,
2, p. 271-272.
400 Eugenia Zaharia, Apulum, XII, 1974, p. 287 ; C. Cihodaru, Cercetări istori ce
(serie nouă), VIII, 1977, p. 255.
401 I. Nestor, RRH, III, 1964, 3, p. 404 ; Dan Gh. Teodor, Teritoriul est - carpa
tic. .. , p. 88.
402 Pentru alte opţiuni in acest sens Cf. M. Comşa, Cultura veche românească . .. ,
p. 151 ; Gh. Diaconu, SCIVA, 29, 1978, 2, p. 300 ; idem, SCIVA, 29, 1978, 4, p. 523-529.
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ln il'l1111ina rezultatel'Ol' cercetărilor �B�rheologioe, din regiunea cen

trală a Moloove'i dintre Carpaţi şi Siret, cu privire Ja secolele VI-IX,
ac2astă zonă a Spaţiului oarpa'OO-dunărean se dovedeşte a fi fost efectiv
o parte int:.egrnn.tă a rteritoriwui in oare s-a desfăşurat etnogeillem !româ
nilor, şi o autentică vatTă în care s-a conservm �?i dezvolrtat neintrerupt
elementul autohton romanimt, in ciuda vicisitudinilor istorice determi
nate de păltrunderea unar mlburi de migratori.

In ansamblul Jor, rezultatele cercetărilor arheologice din regiunea de
care ne-am ocupat, ca şi d1n intreg spaţiul carpato-dunăreano-pontic, vin să
confinne, pe ·Wl plan mai la'l"'g , ceea ce vasta şi cuprinzătoarea v1ziUl).e
istorică a lui N. Iorga inltuise ou anii in runnă , 131Junci cind afinna <'4 : ,
"o populaţie nu părăs�te de loc, chiar în cele mai grave adversităţi istorioe, chiar tn faţa negării celei mai. .mverşuru�Jtle di n � forţelor na
.
turii, pămtntul in care a ooban"lt rădăcini profunde .. 403•

·

Vl11. REPERTORIUL DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE ŞI NUMISMATICE
DIN REGIUNEA CENTRALA A MOLDOVEI DE LA VEST DE SIRET,
DIN SEC. VI-IX e.n.
1. Adjl&du-Vechi, jud. Vroncea.
In marginea de NE a satului Adjuc:lu-Vechi, In punctul ,.La Sondă", situat pe
teraaa din dreapta Siretului, s-e identlfloat o aşezare din epoca prefeudală. Cu
prilejul săpăturllor arheologice
1978, au fost descoperite mai multe fragmente
oerarrice
i
care provm din VClSe lucrate la roata fnct"at!, decorate cu motive formate
din benzi de linii drepte şi benzi de linii vălurite. Materialul ceramic recoltat
lşi 118eşte analotii in descoperirile dintr-o serie de aşezări din Moldova, atri
buite secolelor VIII-IX, cea mai apropiati dintre aceste aşezări fiind aceea de la
Lespezl-�mocea, situată la cea. 4-fi km de Adjudu-Vechi, in sUnga Siretului.

din

(S4p4turi Al. Arttmon şi A. Paragfn4, 1978).
2. Ardeştt,

com.

Secuieni, jud. Neamţ.

Pe terenul staţiuni! experimentale agricole, pe pantele dealului numit "Al
deşti 2" cu prilejul săpăturilor arheologice din 1962, au fost surprinse şi mate
riale caracteristice unei aşezări prefeudale. S-a dezvelit un bordei, cu laturile de
3,50X5,20 m. In interiorul locuinţei s-au găsit resturile a două pietrare. Ca in
ventar, fn groapa bordeiului, s-eu găsit cîteva fragmente ceramice, lucrate la
roată şi cu mina ,provenind din vase borcan, de diferite dimensiuni, unele oma
cu UnU incizate orizontal sau dispuse in val. Din categoria ceramicii lu
crate cu mina, menţionăm şi citeva fragmente de tipsil. Materialul, publicat par
ţial de V. Ursaehi, a fost atribuit secolului al X-lea. Analiza caracteristicilor
ceramicii, descoperite la Aldeşti (compoziţia pastei, tehnica de prelucrare, forma
vaselor, motivele ornamentale) asjgură incadrarea acestui material insi şi in con
secinţA a aşezării, In secolele VIII-IX. (cf. V. Ursachi, Carpica, I, 1968, p. 140-141.

mentate

I43, fig. 24).

3. Bac4u, ;ud. Bacl!u.
a) Bac4u-Curtea-domneasc4. In zona complexului medieval de la Bacău (for
mat din biserica Precista şi ruinele Curţii domneşti) a fost dezvelită şi o aşe
zare din secolele VI-VII e.n. Aşezarea se află pe terasa inferioară a Bistriţei,

403 N. Ior�ra, La place des Roumains dans l'histoire unfverselle, 1, Buc., 1935,
(Apud,

1.

Nestor, Secolul 20, 1965, 12, p.

10).
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înaltă de 8-12 m., in tapropierea frunţii acestei terase. Prin cercetările arheologice
in anii 1970-1973, s-au dezvelit 7 locuinţe ce aparţin unei aşezări din
sec. VI-VII. Această aşezare se suprapune unei aşezări din sec. IV-V e.n. din
care s-au dezvelit alte 7 locuinţe.
In cele 7 locuinţe din secolele VI-VII s-a descoperit un bogat şi variat mate
rial arheologic, compus din ceramică lucrată cu mina şi la roată, diferite obiecte
din metal şi lut. .Analiza materialului arheologic descoperit, dovedeşte că această
aşezare poate fi atribuită sec. VI-VII e.n.
Majoritatea materialelor arheologice deScoperite sint de factură autohtonă.
S-au găsit şi materiale de factură bizantină şi slavă. (cf. l. Mitrea şi Al. Ar

efectuate

timon, Carptca, IV, 1 911, p. 225�252 ; I. Mitrea, SCIV, 24, 1913, 4, p. 663--Ş66).

b) Intr-un punct neprecizat de pe raza oraşului Bacău s-<c1 descoperit o mo
nedă de bronz, de la Justinian Il. (cf. V. Căpitanu, Carplca, IV, 1 911, p. 291,

nr. 41).

. c) Dintr-o descoperire întîmplătoare, de pe teritoriul oraşului Bacău, s-a re
cuperat o monedă de la Mauriciu-Tiberiu.
(cf. V. Ci!pftanu, Carpica, IV, 1971,
·

p. 291, nr. 40).

d) Pe str. V. Alecsandri din Bacău, s-a descoperit întîmplător, o monedă bi
zantină de bronz, care a fost rebătută, neputindu-se identifica emitentul. (cf. V.

Căpftanu, Car� ica, IV, 1911, p. .Z91, nr. 42).
4. Bereşti-Bistrf.ţa, ;ud. Bacău.

La N-NE de satul Bereşti-Bistriţa, pe terasa din stinga· piriului Beri!şti, in
punctul numit de localnici .,Silişte" a fost descoperită, prin cercetări de supra
faţă, o aşezare din epoca formării poporului român. Un sondaj de informare efec
tuat in 1971, a arătat in primlll rind că •zarea. a fost �istrusă prin lucrArile
de desfundare a terenului, efectuate in 1969-1970, In v�erea
plantărli cu viţă
.
de vie.

Materialul recoltat din sondajul efectuat, sau cules de la &uprataţă, constă din
fragmente ceramice lucrate cu mina şi la roată, provenite de la vase borcan, de
diferite mărimi, cu buza răsfrintă, teşită sau rotunjită. Marea majoritate a frag
mentelor ceramice descoperite au fost ornamentate. cu motive realizate din striuri
drepte sau vălurite, dispuse simplu sau in benzi. Pe unele fragmente apar mo
tive ornamentale, constind din linii oblice sau verticale şi mai rar crestături. Ma
terialul ceramic descoperit permite atribuirea aşezării de la Bereşti-Bistriţa, punc
tul ,,Silişte" secolelor VIII-IX. (cf. I. Mitrea, în Studii şt cercetări ştitnţtfice,

Institutul pedagogic Bacău, 1 912, p. 34-35, 45).

5. Bogdăneşti, ;ud. Bacău.
Pe terasa superioară din dreapta riului Oituz, la cea. 1-1,5 lan de Bogdă
neşti ,pe locul numit .,Todoscanu", S-au descoperit fragmente ceramice, lucrate
cu mina şi la rQat4, decorate unele cu motive consUnd din s.triuri drepte şi vălu
rite. Materialul ceramic descoperit la suprafaţă, asigură datarea aşezării in seco
lul VIII. (cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmbovtţa şi Em. Zaharia. Aşez4rt dtn Mol
dova.. ., p. 359, nr. 462 - b).

6. Borleşti, ;ud. Neamţ.
In marginea de nord-est a satului BorleŞti, in preajma punctului numit .,Po
dul Balan" s-au descoperit fragmente ceramice, lucrate cu mina şi la roatA. Va
sele lucrate la roată, au fost confecţionate din pastă cu microprundişuri in com
pozitie
��
Materialul descoperit asigură datarea aşezării in secolele V-VI e.n. (cf. I. Mi

trea, Carpica. I, 1968, p. 252, 2541
7. Borzeştf, municipiul Gheorghe Gheorghiu-De;.
La cea. 250 m nord de biserica construită de Ştefan cel �are, din grAdina
C.A.P. Borzeşti, au fost culese de la suprafaţă fragmente ceramice, provenite, in
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marea majoritate, din vase lucrate la roată, din pastă c u n uup ş i microprundi
şuri in compoziţie, decorate cu motive din striuri orizontale şi vălurite. Materia
lul ceramic recoltat, indică o a.,ezare din secolele IX-X
(Cercetare de teren G.
·
Coman 1971 şi 1. Mitrea fn 1976J.
8. Bri1şăuţi, com. Dumbrava Roşie, jud. Neamţ.

In centrul satului Brăşăuţi, in imediata vecinătate a şcolii, pe o terasă infe
rioară a Bistriţei, la cea. 600 m de cursul actual al riului, au fost efectuate să
pături urheologice intr-o aşezare prefeudâlă. Au fost descoperite pateu semibor
deie, de formă rectangulară in plan, cu colţurile rotunjite. Adincimea gropii semi
bordeielor varia intre 0,30-0,40 m. In trei semibordeie s-au găsit instalaţii de
încălzit şi prepararea hranei, constind din cuptoare sau vetre deschise din pietre
de riu. Intr-unul din semibordeie nu s-a eăsit nici un fel de amenajare pen

tru foc.
Inventarul descoperit este format din ceramică şi c iteva impungătoore din
os. Nu s-a eăsi.t nici un obiect de metal. Ceramica descoper'tiă se imparte in mare

in două categorii : ceramică lucrată cu mina şi ceram ică lucrată la 1·oată. Cu
mina nu fost lucrate trei tipuri de vase : borcane, tipsii şi 1eastroane. Unele Wllle
borcan şi intr-un caz şi un castron, au buzele ornamentate cu alveole.

Ceramlca lucrată la roată cuprinde două cateeorii : ceramica lucrată la roata
înceată, cu cioburi pisate in compoziţie şi ceramica lucrată la roata rapidă, avind
in compoziţie nisip şi pietricele. La roata înceată sau rapidă, din cele două cate
eoril de pastă, au fost confecţionate vase-borcan, de diferite mărimi, omamen
tate cu motive formate din striuri drepte şi vălurite, dispuse simplu sau in benzi.
Pe baza analizei inventarului desccperit, aşezarea de la Brărşăuţi a fost da
tată i�;�. secolele VIII-IX. (t:f. Victor Sptnet şi Don Monoh, Mem Antiq., 11, 1970
p. 371-387 Ji Uustraţua corespu.nzcltoare, fig. 1-19).
9. Ctlduleşti, com. Girov, ;ud. Neamt.
La sud de satul Qlciuleşti, pe terasa înaltă din drepta Cracăului , In punctul
numit de localnici ,.Dealul Găiniriei.., pe o pantă dulce, mărginită la nord de
citeva izvoare, In vara anului 1866 au f08t culese de la suprafaţă fragmente cer.a
mice caracteristice sftrşj,tului sec. al V-lea şi Inceputul sec . al VI-lea. Un sondaj de
informare efectuat in toamna anului 1970, a avut drept rezultat descoperlreo mai
multor fragmente ceramice care atestA existenţa in acest loc a unei aşezări, cu
un nivel caracteristic sec. al IV-lea şi un nivel mai nou. 'C3J"e poate fi datat ln
secolele V-VI. (Si2pături 1. Mltrea tn 1 970, materialul este inedit).
10. Cleja, jud. Bacău.

In 1930 .un sătean din Cleja a descoper it, pe lotul său de pă mint, situat in
vatra satul ui , Intre nişte pietre, un tezaur bizantin format din 38 monede de
bronz şi o monedă de argint. IncercArile noastre repetate, din ultimii ani, de a
identifica locul descoperirii acestui important tezaur au rămas deocamdată fără
rezultat. (Pentru tezaur cf. 1. Dimian, SCN, I, 1957, p . .198-199).
1 1. Comăneşti, ;ud. Bacău.

a) De pe raza oraşului Comăneşti, sau d in imediata apropiere, provin două
monede bizantine din bronz, una de la Mauriciu Tiberiu şi a doua de La He
racllus. (cf. Dan Gh. Teodor, SCIV, 21, 1970, 1 , p. 1 13, nota 90 ; C. Preda SCIV, 23,
1912, 3, p. 399).
b) In marginea de nord-est a oraşului Comăneşti pe pantele ,,Dealului Comă
neştilor" din apropierea bisericii, au fost descoperite citeva fragmente ceramice
lucrate cu mtna , datind din secolel e VI-VII. (Cercetare 1968 Dan Gh. Teodor).

12. Costişa, jud. Netlmţ.
La margin ea de vest a satului Minoaia, corn. Costişe, pe terasa i nferioară
din sUnga Bistriţei, a fost descoperită IntimplAtor o aşezare prefeudală. CercetA-
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riie ar heolog i ce sistematice, efectuate in .acest loc, au dus la identificarea
unei aşezări cu nivele de locuire din secolele II-III, secolele IV-V şi secolul VI.
Nivelului din secolul VI (de fapt sfîrşitul sec. al V-lea şi prima jumătate a see.
al VI-lea) ii aparţine un bor'dei cu pietrar. (cj. D. Gh. Teodor. V. C4pitGnu şi
1. Mitrea, Carpica, 1, 1968, p. 233-247).
13. Davideni, ;ud. Neamţ.
a) Davideni I - "La izvoare-Spieşti".
In anii 1969-1979 s-au efectuat cercetări arheologice sistematice in aşeza
rea de la Davideni, punctul ..La 1zvoare-Sp ieşti " . Asezarea se află pe terasa infe
rio ară de pe dreapta riului Moldova. in stinia şoşelei Tg. Neamţ-Davideni-P.
Neamţ, la cea. 1-1.5 km nord de sa,tul Davideni, comuna Ţibucani.

Aşezarea din epoca formării poporului român se i ntinde pe o mare suprafaţă
pe buza terasei, porţiunea de teren cea mai intens locuită fiind aceea din
preajma unor izvoare. Un pri m sonqaj a făcut M. Babeş in 1969.
de

Prin cercetările arheologice efectuate in an ii 1969-- 1979, au fost dezvelite 24
d e locuinţe de t ipul celor parţial adincite in pămînt. In locuinţe s-au găsit vetre,
pietrare şi cuptoare din lut. Cuptoare din lut s-au găsit şi In aer liber.
In locuinţele dezvelite şi mai puţin in stratul de cultură corespunzător, s-a
găsi t un bogat şi variat material (analizat in cap itolul "Cultura materială" din pre
zenta lucrare).
Analiza fntreg'Ului material arheologic descoperit tn ni·velul · aparţlnfnd epocii
de formare a poporului român, permite datarea acestei aşezări In secolele
V-VII e.n.
..
(Pentru unele referiri la rezultatele cercetărilor de La Davideni, cf. 1. Mitrea,
Mem Antlq, II, 1970, p. 345-370 ; tdem, Studff şi cercetilrt şttinţiftce, (Seria Isto 
rie-filologie), Ingtitutul pedagogie Bacău, 1972, p. 5-22 : idem SCIVA, 30, 1979,
2, p. 145-162).
b) Davtdeni II.
In marginea de noi-d a satului Davideni, intre ultimele case şi sectorul zoo
tehni c al C.A.P., in · punctul ,;La curte", situat la cea.' 2 km sud de aşezarea
Davideni 1, tot p� terasa din dreapta riului Moldova, In apropierea unor Izvoare
naturale, s-a identificat prin cercetări de suprafaţă efectuate in anii 19'm-1978,
o aşezare prefeudală.
Pdn sondajul de iniormare efectuat in 1978, s-au surprins materiale ceramice
caracteristice sec. al IV-lea şi secole�or VI-VII e.n. Materialele atribuite sec.
VI-VII constau din fragmente de vase borcan şi tipsii, asemănătoare celor des
coperite fn &�ezarea din punct ul ,La I zvoare Spieşti . A doua aşezare, din punctul
"La curte" a fost notată Davideni Il. (Silpături 1978 I. Mitrea).
,

-

"

14. Faraoani, ;ud, Bacău.
La NE de . satul Faraoanl pe terasa din puncţ!,ll ,,Silişteu, de pe malul sting al
pirtului cu acelaşi nume (numit de D. Cantemir in Descri erea Mpldovei, plriul
"Faraon"), plecind de la rezultatele unei periegheze, in toamna anului 1976 s-a
efectu at un sOndaj de informare. In cel e două secţiuni săpate nu s au surprins com
plex e de locuire. In sch imb în stratul prefeudal, s-au descoperit mai multe frag
mente ceramice, lucrate la roată, din pastă cărlmizle, decorate cu striwi drepte şi
vălurite, caracteristice secolelor VIII-IX; Pe această bază, aşezarea de la Fa
rao ani a fost atribuită secolelor VIII-IX. (Sifpături I. Mitrea in 1976).
-

,

15. Gheorghe Gheorghiu-De;, ;ud. Bacău.
La sud de municipiul Gheorghe Gheorghlu-Dej , pe terasa inferioară din
dreapta Oituzului Intre şosea şi punctul "Valea Riului", s-au descoperit fragmente
ceramice caracteristice secolelor VI-VII . Cercetare în teren 1. Şandru, in 1958 şi
1. Mitrea in 1 967 . Cf. 1. Şandru, Analele Ştiinţifice ale Universităţii Iaşi, Secţ. II,
1961, 1., p. 221 ; N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovita şi Em. Zaharia, Aşezări din
Moldova ... , p. 365, nr 496).
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jud. Bacdu.

a) Pe terasa inferioară a Tazlăului Mare, in dreapta pîrîului "Gura-Văii" in
punctul numit de localnici "Ciortea" s-au descoperit mai multe fragmente cera
mice, care provin din vase de tip borcan. Caracteristicile materialului recoltat, cu
prilejul unei periegheze, permite atribuirea acestei aşezări secolelor VI-VII e.n.
(Cercetare de teren 1. Şandru fn 1957 şi 1. Mitrea în 1976. Cf. 1. Şandru, op. cit.,
p. 221 ; N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 364, nr. 489).'
b) La cea. 1 km. nord de satul Gura-Văii (fostul sat Ripile), pe ridicătura
denumită "Dealul la coşuri", au fost descoperite fragmente ceramice, din vase
borcan, decorate cu striuri drepte ş i vălurite, Materialul cerarnic din acest punct
atestă cx.istenţa unei aşezări din secolele VIII-IX. (Cf. N. Zaharia, M. Petrescu-Dîm
boviţa şi Em. Zaharia, op. cit., p. 367, nr. 501, localitatea menţionatcl sub numele
de RlpUe. La noua OTganf.zare administrativ t e ritoria ld numele d e Rfpile a fost
fnlocuft cu cel de Gura-VdUJ.
,

17. Han.gu ;ud. Neamţ.

Pe promontoriu! denumit "Cetăţuia", astAzi parţial inundat de lacul de acu
mulare al Hidrocentralei Bicaz, ou ocazia săpăturilor de salvare, întreprinse in
1957, a fost descoperit Wl topor din fier, cu tăişul in�t, Lama lWlgă şi curbată,
cu ceafă ovală şi aripioare laterale, caracteristic secolului al VII-lea (Cf. Dan Gh.
TeodOT, Carpica., Il, 1969, p. 268, fig. 14115 ; tdem, SC IV, 21, 1970, 1, p. 108, fig. 6/11).
18. Izvoare, com. Dumbrava Roşie, jud. Neamţ.
In cunoscuta aşezare neolltică de la Izvoare, situată pe panta sudică a Dealului
Boteştilor, la cea. 1 krn. est de satul Izvoare, cu prilejul sApAturilor arheologice
efectuate In anii 1936-1948, in sectorul B al aşezării, au fost descoperite mai multe
fragmente ceramice, lucrate la roatA, decorate cu striuri orizontale şi vălurite, dis
puse simplu sau in benzi.
In afară de ceramică, din nivelul prefeudal, mai provin citeva fusaiole din lut,
rişniţe circulare, fragmente din gresie de ascuţit impungătoare şi un virf de să
geată din fier. Analiza materialelor deacoperite, permite atribuirea �ezării pre
feudale de la Izvoare, secolelor VIII-IX. (Cf. Radu Vulpe, Izvoare. SăpăturUe din
1936- 1 948, Buc., 1957, p. 318 şi urm. ; 33311-2 ; 33412 ; 33613, 8-10 ; 33811 ; 339/
1-3 ; 342/1-3).
19. Izvoare. com. Bahna, jud. Neamţ.

Izvoare-Bahna, punctul "La pod la Hărmăneşti". Descoperită prin cercetări de
suprafaţă, In ·Primăvara anului 1971, aşezarea de la Izvoare-Bahna, situată in
dreapta plriului BAhnişoara, Jn apropiere de podul numit de localnici "La pod la
Hărmăneşti", la o distanţă aproximativ egalA de satele Izvoare şi Bahna, din co
muna Bahna, jud. Neamţ fii ctrligi, com. Filipeşti, jud. Bacău, a fost cercetată prin
săpături arheologice sistematice in anii 1971-1979.
In aşezarea din epoca formării poporului român, au fost surprinse două nivele,
respectiv faze cronologice. O fază mai veche, corespunzind secolelor VI-VII e.n.
şi o fază mai nouă, aparţinînd secolelor VIII-IX e.n.
Intre cele două faze, există o continuitate de viaţă.
Din aşezarea aparţinind secolelor VI-VII e.n. au fost dezvelite 6 locuinţe, mai
multe vetre in aer liber şi citeva gropi. In locuinţele şi anexele gospodăreşti din
secolele VI-VII � descoperit un inventar puţin numeros, totuşi semnificativ pen
tru atribuirea cronologică şi etnică a aşezării.
Din nivelul aparţinînd aşezării din secolele VIII-IX s-eu dezvelit 11 locuinţe,
vetre In aer Uber ti gropi menajere. Inventarul aflat In locuinţele din secolelP
VIII-IX este mai bogat şi variat.
Atit C'omplexele de locuire din secolele VI-VII cit şi cele din secolele VIII-IX,
precum şi totalitatea materialelor arheologice descoperite au fost analizate in ca-
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pitolele anterioare din lucrarea de faţă. (Pentru unele referiri la descoperirile de
la Izvoare-Bahna, Cf. 1. Mitrea, Carpica, VI, 1913-1914, p. 55-76 ; idem, Carpica,
X, 1 918. p. 205-252).
20. Moldoveni, jud. Neamţ.
a) Pe un promontoriu al terasei inferioare, de pe malul drept al Siretului, la
poala ,.Dealului Gabăra", precum şi pe partea mai înaltă a aceluiaşi deal, în apro
pierea drumului ce duce spre satul Moldoveni, s-au descoperit fragmente ccmmice
prefeudale, care dovedesc existenţa in acel loc a unei aşezări cu două nivele de
locuire, respectiv din secolele VI-VII şi din secolele V I U I X (Cf. Materiale, VI,
1 959, p. 414 ; Materiale, VII, 1961, p. 449 ; N. Zaharia, M. Petrescu-Dimbovlţa şi Em.
Zaharia, op. cit., p. 293, n.r. 250-a).
b) In vara anului 1970, in punctul Dealul lui Vodă, situat la nord de satul
Moldoveni, au fost scoase la suprafaţă resturile unui mormint de inhumaţie (?),
din inventarul căruia s-a recuperat o fibulă din bronz, de· tip bizantin, caracte
ristică secolelor V-VI e. n. (Cf. I. Mitrea, SCIV, 24, 1913, 4, p. 663 şi urm.).
-

·

21. Oituz, jud.

Bacău ,

In livada I.A.S. Oituz, pe una din terasele de pe partea stingă a riului Oituz,
in punctul denumit "Bîtca" sau ,.Humărie", au fost scoase la suprafaţă, prin lu
crările de desfundare a terenului in vederea folosirii pentru pepinieră, numeroase
fragmente ceramice prefeudale. Sondajul arheologi-e de salvare, intreprins in 1964,
a dus la constatarea că intreaga aşezare a fost distrusă prin lucrările de desfun
dare a terenului. Cu prilejul sondajului efectuat a fost recoltată o mare cantitate
de ceramică. Analiza materialului ceramic descoperit, a dus la concluzia că in
punctul .,Bitca" a existat o aşezare prefeudală, cu două nivele de locuire : un nivpJ
caracteristic secolelor VIII-IX şi un al doilea nivel care poate fi datat in secolele
X-XI. (Cf. D. Gh. Teodor, C. Buzdugan, şi i. Mitrea., Carpica, II, 1969, p. 309-321)
22. Piatra Neamţ-Văle ni, jud. Neamţ.

a) In carticorul Văleni al municipiului Piatra Neamţ, in punctul "Cetăţuia", o
fostă insulă a riului Bistriţa, unde in secolul al XIX-lea a fost construită ,.Fabrica
de hirtie" a lui Gheorghe Asachi, cu prilejul cercetării unei aşezări neolitlce au
fost descoperite şi materiale ceramice aparţinînd unei aşezări prefeudale. Aşezarea
prefeudală este situată in dreapta actualului curs al riului Bistriţa, in partea de
NE a terasei .,Cetăţuia", pe panta ce coboară uşor sp�;e cursul Bistriţei. Cu prilejul
săpăturilor efectuate in 1976, a fost descoperită o locuinţă prefeudală, de tipul
bordeielor, avînd într-unul din colţuri un pietrar.

Materialul ceramic recoltat constă din fragm�nte, provenind din vase de tip
borcan lucrate cu mina şi la roata înceată sau cu turatie medie. Pe fraementele
Drovenite din vase lucrate cu mina, ca decor, apar alveole pe buză. Fragmentele
ceramice Provenite din vase lucrate la roată sint ornamentate cu striuri drepte şi
vălurite
Pe baza analizei materialului ceramic descoperit, aşezarea de la Piatra Neamţ
V ăleni, poate fi atribuită secolelor VII-VIII. Foarte probabil că viaţa a continuat
în această aşezare şi la începutul secolului al rx.:lea, fapt ce va fi confirmat sau
nu de viitoarele cercetări in acest loc. (Săpături, 1918, St. Cucoş. Analiza şi datarea
materialului prefeudal. I . Mitrea J.
b) Intr-un loc neprecizat de pe raza oraşului Piatra Neamţ, a fost descoperită
1. M inea, BSNR, 81-82, 1933-1934, p.
108 ; C. Preda, op. cit., p. 405),

o monedă de bronz de la Justinian I. (Cf.
23. Poiana, com. Dulceşti, jud. Neamţ.

Cu prilejul cercetărilor arheologice din cunoseuta
Dulceşti , au fost surprinse şi complexe de locuire
feudale. Aşezarea este situată in punctul "Silişte", la
de est a satului Poiana, pe panta terasei superioare

aşezare carpică de la Poiana
aparţihl:nd unei aşezări pre
cea. 250-350 m de marginea
a riului Moldova.
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Din aşezarea prefeudală, au fost dezvelite mai multe locuinţe, de tipul celor
adincite parţial in pămînt, bordeie şi semibordeie. Locuinţele dezvelite au o formă
rectangulară şi mai rar trapezoidală, In unele cazuri la colţuri au fost găsite ur
mele gropilor de pari. In toate locuinţele s-au găsit instalaţii de foc pentru încf•l
zit şi prepararea hranei, instalaţii de tipul pietrarelor sau vetrelor deschise. In
groapa locuinţelor s-a găsit o mare cantitate de ceramică, lucrată cu mina şi la
roată, citeva unelte din fier, os, piatră şi lut. Ceramica lucrată cu mina, a fost
confecţlonată dintr-o pastă cu cioburi în compoziţie. Vasele borcan lucrate cu
mîna, au fost deseori decorate cu alveole pe buză. Tot cu mina au fost lucrate tipsille
şi. oastroanele. La roata înceată au fost confecţionate vase borcan de mărime
mici şi mijlocie, decorate cu motive din striuri drepte şi vălurite, dispuse simplu
sau în benzi. In ansamblul său malterialul arheologic descoperit la Poiana-Dul
ceşti atestă existenţa unei aşezări din secolele VII-IX. (Săpături Gh. Bichir fn

1961-1970. Pentru primele materiale descoperite, cf. V. Vrsachi, Carpica, 1, 1 968,
p. 150-152).
24. R4dent, com. P4str4veni, jud. Neamţ.

La est de satul Rădeni, pe terasa din dreapta pîrîului Rădeanca, în punctul
nwnit "Capul Dealului", cu mai mulţi ani in urmă a fost descoperit un tipar
din piatră. In toamna anului 1977, cu prilejul depistării acestui tipar in eolecţia
Şcolii generale din Rădeni, o cercetare pe locul găsit, a avut drept rezultat iden
tificarea unor fragmente ceramice, lucrate cu mina şi la roată, caracteristice se
colelor V-VI e.n.). (Cercetare, Virgil Mihăilescu-BirUbaJ.
25. Săbăoonf, jud. Neamţ.

a) La cea. 2 km. nord-est de Sibăoani, pe terasa superioară din dreapta Si
retului, in punctul denumit "Groapa lui Ghiţă" cu ocazia unor lucrări de interes
obştesc. s-au descoperit citeva morminte de lnhumaţie. Din unul din aceste mor
minte s-a recuperat o cataramă bizantină din bronz, caracteristică secolelor VI-VII
e.n .. (Săpături, V. Vrsacht, fn 1967 : ct. D. Gh. Teodor, SCIV. 21, 1971, 1. p. 1 1 1 ,
nota 63.):

b) In punctul "La Islaz", situat pe terasa superioară a Siretului, la cea 2,5 km.
nord-est de Săbăoani, cu prilejul săpării unor gropi de siloz in 1963-1964, au fost
scoase la suprafaţă fragmente ceramice prefeudale. Săpăturile efectuate in 19651967, au dus la identificarea unei aşezări din secolele VI-VII, căreia îl aparţine
un nivel arheologic sărac in materiale. Au fost descoperite două bordeie, de formă
rectangulară in plan, avind colţurile rotunjite. In fiecare bordei, la unul din colţuri
s-n găsi t cite un pietrar. Toată ceramica descoperită provine din vase l ucrate l'lll
mina, secolele VI-VII e.n. (Cf. V. Ursachi, Carpica, 1, 1968, p. 1 67-170).
26. Scurta, com. Orbeni, jud. Bacdu. Pe- teritoriul satului Scurta, corn. Orbeni, a fost
descoperită. întîmplător o monedă bizantină din argint, emisă in vremea lui
Coonstantin IV Pogonat. (Cf. V. Căpitanu, Carpica, IV, 1971, p. 291).
27. Secuieni, jud. Neamţ. In vara anului 1 966, in incinta staţiunii experimentale
agricole Secuieni, cu ocazia săpării unor fundaţii, au fost distruse mai multe
morminte, din care s-a recuperat un schelet şi inventarul constind din două bră
ţări din bronz. Săpăturile de salvare efectuate la scurt timp au avut drept rezultat
descoperirea a încă două morminte de inhumaţie, lipsite de inventar. Grupul de
morminte descoperit, aparţine unei necropole ce poate fi datată în secolele V-VII
e.n. (Cf. V. Vrsachi, Carp ica, 1, 1 968, p. 184-185).
28. Ştefan cel Mare, jud. Bacău. · Pe teritoriul comunei Ştefan cel Mare, in punctul
,,La Silişte", situat între satele Rădeana şi Gutinaş, pe versantul drept, terasat,
al Trotuşului şi in stînga piriulul Rădeana, cu prilejul cercetării unor complexe
medievale, au fost puse in evidenţă şi urmele unei aşezări prefeudale. In cursul
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săpăturilor efectuate, Intre anii 1971-1977, au fost dezvel i te citeva locuinţe de
tipul celor adincite parţial in pămînt. In toate locuinţele s-au găsit i nst alaţii pen
tru foc constind din pietrare sau vetre simple. In ma joritatea cazurilor, locuin.,
ţele prefeudale au fost distruse de gropile unor morminte din secolele XVI-XVIII
Inventarul aflat in locuinţele dezvelite este format din ceramică, cîteva obiecte
din fier şi os, fusaiole din lut şi un tipar din piatră pentru turnat podoabe. Ce.,.
ram i ca descoperită este lucrată la roată şi cu mîna. Unele vase borcan au fost
lucrate la roata rapidă, dintr-o pastă ' zgrunţuroasă. In cadrul ceramicii lu crate cu
mina, se disting atit vase borcan de tradiţie locală, cit şi vase borcan de factură
slavă. Analiza materialului descoperit, permite atribuirea aşezării de la Ştefan
cel Mare; secolelor V-VII e.n. (Cercetări . Al. Aritmon şi C. Eminovicf. Pentru re
zultatele d in anii 1971-1974. cf. Ca.rpica, X, 1978, p. 271-274 şi fig. 614-10. Mate
raflul dercoperit în anii 1975-1978 erte inedit}.
,

29. Tg. Ocna, jud. Bacău.

Pe teritoriul oraşului Tg. Ocna, intor-un punct rămas necunoscut, a fost desco
perită întîmplător, o monedă bizantină de la Justinian, emisă la Cyzic. Moneda
!;e .află in colecţia dr. Iacobovici din Tg. Ocna . (Cf. C. Preda, SCIV, 23, 1972, 3, p. 410).

3o. Tirpeştf, com Petricant, jtU!. Neamt. Cu pril�jul cercetărilor arheologice siste
matice, din cunoscuta aşezare neolitlcă de la Tirpeştl, din punctul numit de lo
calnici ,.Ripa lui Bodai", situat pe terasa din stinga pirlului Topollţa la NNE de
sat au fost descoperite şi materiale aparţinînd unui nivel prefeudal. Au fost dez
velite cinci locuinţe de tipul celor puţin adincite in pămînt, de formă rectangutară
in plan·, avind colţurile rotunjite. In locuinţe S-ilU găsi t instalaţii pentru foc
constind din vetre simple din piatră şi pietrarc. Materialul ceramic descoperit
aparţine celor două mari categorii : lucrat cu mina şi lucrat la roată. Cu mina ,
din pastă cu cioburi in compoziţie, au fost lucrate vase borcan şi tipsli. La roată,
dintr-o pastă mal bună, au fost lucrate vase borcan, de mărime mică şi mijlocie,
in unele cazuri decorate cu striuri. (Săpături 1959-1967, Cf. Silvia Marinescu-Bilcu,
Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Ed. Acad., Buc., 1974, p. 168. Mate
rialul prefeudal erte inedit).
.

,



:n. Ţil>ucani, jud: Neamţ.

Pe teritoriul satului Ţibucanii de Sus, comuna Ţibucani, dintr-un punct rămas
fost descoperit întîmplător un follls de la Justinian 1. (Cf. v·lrgil Mi

neprecizat, a

lw!Uercu BirUI>a, MemAntiq, 1, 1969, p. 429-430 ; B. MUrea, SCI V, 21, 1910, 2,
-

p. 346).

32. Văleni, jud. Neamţ.

In cadrul necropolei carpice de la Văleni, in campania de săpături din 1966, a
fost descoperit un mormint de inhumaţie, avind ca inventar un cercel de bronz,
cu unul din capete in formă de S, ce poate fi datat in secolele IX-XI. (Sdp4turi,
1. Ioniţă şi V. Urrachf ; I nformaţii V. Ursachi}.

33. Viişoara, com. Tg. Trotuş., jud. Bacdu.
a) Pe teritoriul satului Viişoara, lîngă biserică, de o parte şi de alta a plriului
"Văratec", s-au descoperit fragmente de vase borcan caracteristice secolelor VI
VII. Cercetare de teren, G. Coman In 1970 şi 1. Mitrea, in 1972).

b) La est de satul Viişoara, in livada C.A.P., cu ocazia desfundării terenului
pentru plantat pomi, au fost scoase la suprafaţă fragmente ceramice, provenind
din vase borcan lucrate cu mina şi la roată. Unele fragmente sint decorate cu
striuri drepte şi văl uri te . Materialul ceramic descoperit, atestă in acest loc e:xio;
tenţa unei aşezări din secolele VIII-IX e.n. (Cercetare de teren 1. Mitrea, 197Z}.
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LA REGION CENTRALE DE LA MOLDAVIE, D'ENTRE LES CARPATES
ET LE SIRET AUX VI-IX-e SI�CLES N.�.
Resume
Dans cet ouvrage sont presentes les problemes historiC9-archeologiques con
cernant la region centrale de la Moldavie, d'entre les Carpates et le Siret, aux
VI-IX-ieme siecles, sous le jour des recherches des derniere quinze annees.

I. Dans le chapltre I on delimite d'abord en espace et en temps le theme dont on
traite, puis on presente une caracterisation physico-geographique de la region et
un compte rendu historique des recherches archeologiques. On souligne que jusqu'ă
1964 on connaissait seulement quelques decouvertes ar�heologiques du VI-IX-ieme
siecles dans cette reglon. Pendant les dernieres quinze annees, a la suite de l'in
tensification des recherches, on est arrive a identifier plus de 25 habitats (pl. 1).
Des recherches systematiques, de plus grande ampleur, ont ete effectuees quant eux
habitats de Bacău - La COUI; volvodale (1970-1g73), Davideni (1970-1�79) et Iz
voare-Bahna (1971-1979).
II. Dans le chapitre II sont analyses les types d'habitat, habitations et annexes
menageres. Tous ce> habltats decouverts dans la reglon, ne sont pas fortifies arti
flciellement. Les ha.bitats du VI-IX-ieme shkles de la region en question, sont si
tues, pour leur plupart, sur des terrains bas, eux alentours ·des cours d'eau ou de
�urces naturelles.
Certains habitats comme sont ceux de Bacău, Davldehi et de Izvoare-Bahna.
occupent de grandes surfaces. Mais on rencontre aussi des habitats qui sont moins
.ctendus, comme oeux de Costişa. de Vălenl-P. Neamţ, de Bereşti-Bistriţa,
Da
videni Il.

de

Blen de5 habitets du VI-IX-leme siecles superposent des h.abitats plus anciens,
du IV-V-ieme silkles ou du 11-111-ieme siecles. A Costişa-Mănoaia, on a surprln!l
une &UeceSSion d'habltats, du 11-III-itme siecles jusque dans le premiere moitie
du VI-h!me siecle (pl. VIII).

A Izvoare-Bahna, par dessus l'habitat des VI-VII-ieme siecles n.e., on a de
veloppe !'habitat des VIII-IX-ieme slecles (pl. VI). Aux environs de !'habitat de
Izvoare-Bahna, dans la vallee du ruisseau de Băhnişoara, on a decouvert une suc
cesslon d'habltats , qui prouvent une continui� de vie, depuis les 11-111-ieme sie
cles, n.e., jusqu'aux VIII-IX-lemes siecles n.e.
La majeure partle des habltations decouvertes par les recherches de surface
sont du type ele celles partiellement enfoncees dans la terre. On recontre, mals
ra.rement, des habltatlons construites en totallte a la surface.

Les habitations de types hutte sont creu.sfts dans la terre de 0 , 25 a 1,10 m (pl.
XIJ2 ; pl. ' XX);
Sur le plan horizontal, les habitations ont une forme presque carree (pl. VIII/3 ;
X/1-3 ; XVUI/2, 4), plus rarement rectangulaire (pl. XI/2 ; XII/2 ; XV/5) ou la
forme d'un trapeze (pl. VI II /2 ; XII/3 ; XX).
La surfaoe des habitations varie entre 5,00 m2 et 26,10 m2. Le toit etait construit,
de �regle, ă deux pentes.
·

Dans ces habitations on a decouvert des inatallations pour le feu, formees de
simples 4tres, des fours en pierres (pl. XVI/3 ; XXUl, 3, 4) et des fours en argile
(pl. XIV/1-4 ; XV/1, 3-5 ; XVI/1 -2 , 4-8).

Dans certaines habitations on a trouve deux ou m�me trois installations pour
le fc u (pl. XII/1 ; XV/1 ; XX). Les fours en argile on ete decouverts non seulement
dans des habitatiDns mais aussi dans l'espace compris entre les habitations, cn plein
air (ă Davideni).

III. Dans le chapitre III on discute les problemes concernant le rite funeraire des
VI-IX-ieme siecles n.e. dans la region centrale de la Moldavie, a l'ouest de
Siret. On n'y a decouvert que cinq tombeauz tous d'inhumatlon, a. un lnventalre
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oaract.eristique pour les VI-VII-leme siecles (Secuieni et Moldoveni), tout comme

aux VIII-IX-ieme siecles (Văleni).
On souligne Ia necessite d'intensifier les recherches concernant ce probl em e ,
ayant en vue le nombre reduit des decouvertes de jusqu'ă present.

IV. Dans ce chapitre, on presente de maniere detailiee et minutieusement analysee
la cu l ture materielle des VI-IX-ieme siecles, de la region centrale de la Mol
davie, d'entre les carpates et le Siret.
L'analyse de Ia ceramique se fait en deux etapes :
A) La c«amique des VI-VII-ieme siecles et B) La ceramique des VIII-IX-ieme
siecles.
A) La ceramlque des VI-VII-ime siecles, se divise en deux cateeories prin
cipales :
A 1 - La ceramique travaillee ă la main ;
A 2 - La ceremique travaillee ă la roue.
On mentionne que la ceranuque travalllee â la main predomine, representant plus
de 850/0 sur le total de la ceramique des VI-VII-ieme siecles n.e.
Au cadre de la ceramique travaillee a Ia main on rencontre plusleurs types
de vases, notamment :
A 1 a (pl. XXVIII/31 ; XXXI I/15 ; XXXIII/3, 5, 7) ;
A 1 b (pl. XXII/1-2 ; XXUI/6 ; XXIV/5 ; XXVIIL/1, 2, 26, 33) ;
A 1 c (pl. XXII/6 ; XXIIII2, 4 ; XXIV/2, 4 ; XXXIII/1) ;
A 1 d (pl. XXIL/3 ; XXIII/5 ; XXVIII/12 ; XXIX/4, 6) ;
A 1 e (pl. XXXII) ; A 1 f (pl. XXXI/2) et A 1 g (pl. XXII/7-8 ; pl. XXVIIJ/18, 24,
32 ; XXX/6-9, 11, 12-1S, 15-16, 18-19, 25-26).
A 2. La ceramique trawillee a la roue, comprend trois groupes ;
A 2 a - La ceramique travaillee ă la roue rapide (pl. XXIII/ 1 ; :XXVII/3 ; 5-7,
10-11 ; XXIX/7-8 ; XXXI/4-5, 7-8, 13-14 ; XXXII/8-11, 14, 18) ;
A 2 b - La ceramlque travaillee â la roue lente (pl. XXIV/3 ; XXI/4 ; XXXIII/8, 9)
et A 2 c - La ceramique d'imporiation.
B) La ceramique des VIII-IX-ieme siecles se divise toujours en deuz c:a�gories principales :
B 1 - La ceranuque travaillee ă la main ;
B 2 - La ceramique travaillee ă la roue.
B 1 - La ceramique travaill� la main, comprend les types suivants de Vase5 :
B 1 a (pl. XX:IV/2 ; XXXVII ; XXXVIII/ 1 ) ; B 1 b (pl. XXXIV/4 ; XXXVl ll/2 ;
XXXIX/2, 5, 9) ; B 1 c (pl. XXXV/2, 8) ; B 1 d (pl. XXXVll/10-11 ; XXXVIIJ/1 1 ;

XL/3-4 ; XLI/7, 10).
B 2 - La ceramique travaillee a la roue se divise en trois groupes :
B 2 a - La ceramlque travaillee â la roue lente avec les types de vases B 2 a 1
(pl. XXXIV/6, 7 ; XXXV/11 ; XXXVIII, 11, 20, 22, 25 ; XXXIX/1, 7, 1 1) ; B 2 a 2 (pl.
XXXIV/1, 3 ; XXXVII, 6, 9 ; X:XXVI/12, 14-17, 23, 26, 27 ; XXXVlll/3, 5, 7, 10, 13 ;
XXxtX/4, 6 ; B 2 a 3 (pl. XXXIV/5 ; XXXIX/10, 12) ; B 2 a 4 (pl. XLII ; XLIII) ;
B 2 b - La cer ami q ue travaillee â la roue rapide (pl. XXXVII/1 ; XXXVIII/8, 9)
et B 2c - La ceramique d'importation.
De l'analyse de la ceramique on observe qu'aux VI-VII-ieme siecles predominc
la ceramique travaillee â la main, pour qu'aux VIII-IX-ieme siecles s'augmente v i 
siblement l'importance de la ceramiq ue travaillee â l a roue, tout comme augmentent,
en general, les traits caracteristiques qui se trouveront ă la base de la v ieil l e C'C
ramique rouma ine.
Au cadre de la presentation de la culture m ater ielle des VI -I X-l em e siecles sont
analyses â tour de rOle des outi l s en fer, en bronze, en os, en pierre et en argilE' ;
Ies omement et d'autres objets du costume national ; les armes et les pieces de
harnais.
Sur la base de l'analyse de la culture materielle des VI-IX-ieme siecles, celle-c i
est divi2e en deuz grandes etapes : la eulture autochtone de type romain des
VI-VII-ieme siecles n.e. et l a vieille culture roumaine des VIII-IX-ieme siecles· n.e.
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Tant dans la premiere que pendant la deuxieme �tape, la culture mat�rielle a
utochtone a ete influencee par la culture byzantine ; tout aussi que par la culture
slave.
V. Dans le chapitre V sont presentes les elements et les infiuences byzantines de la
culture materielle et spirituelle des VI-IX-ieme siecles de la region centrale de la
Moldavie d'entre les Carpates et le Siret.
D.'lns la region etudiee, dans plusieurs endroits (pl. Il), on a decouvert des ma
teriaux de provenance ou d'influence bymntine.
51 monnaies proviennent des tresors ou des decouvertes isoles. Dans les habi
tats observes systematiquement on a decouvert des fragmenta de ceramique by
zantine, des outils (pl. XLVIII/1), plusieurs fibules (pl. XLII/2-6), des bracelets (pl.
XLV/7), unde boucle de ceinture (pl. XLII/7) et une croix (XLII/1 ; L/1).
La croix en bronze de Davideni (pl. XLII/1), les croix jmprimees sur certains
vases (pl. XXV/2, 4 ; XXXII/1) se lient a la propagation du christianisme au VI-ieme
siecle, dans cette region de la Moldavie.
On mentionne de ml!me au rang des elements de provenance ou d'influence by
zantine, quelques moules en pierre �pl. XLVI/1-3), des boucles d'orielles (pl. XLV/1 ;
L/5 ; XLV/3) et une bague (pl. XLV/2 ; L/6).
Sur la base des materiaux decouverts, onsouligne que l'influence byzantlne,
dans cette region, a ete tres active au VI-ieme siecle et specialement a l'epoque
de Ju.stinien 1 (527-565).

Les materiaux de provenance ou d'influence byzantines appartenant aux VI
IX-ieme siecles, de la region centrale de la Moldavie d'entre les Carpates et le
Siret, sont non seulement une preuve du maintien de cette region dans la sphere
de La civiliaation byzantine mais implicipement une confirmation de la presence
de la population autochtone, romanique, dans cet espace geographiq-ue aussi, tout
comme sur tout le territoire oarpato-danubio-pontique.
VI. Dans le chapitre VI de l'ouvrage sont analy� les problemes coacernant la pe
netration et la cohabitation des Slaves et des autochtones dans la region centrale
de 1.1 Moldavie ă l'ouest de Siret.
Sur la base des analyses des materiaux de provenance slave (en premier lieu
la ceramique du type A 1 c et A 1 d) on montre que les Slaves ont pen�tri dans
cette region a partir de la deuxieme moitie du VI-ieme siecle, que partout ou ils
ont pen�e ,ils se sont installes au cadre des habitats autochtones.
Des le commencement les Slaves sont entres en contact avec les autochtones,
dont ils ont pris certains etements de culture materielle.
Sous !'aspect de leur culture materielle les Slaves sont assimiles jusqu'au com
mencement du VIII-ieme siecle. Dans la rulture materielle du VIII-IX-ieme sie
cles, dans la l!"egion dont on traite, les elements slaves se perdent totalement, preuve
de l'achevement du processus d'assimilation des Slaves par les Roumains.

VII. Au chapitre VII sont present�s les principales conclusions qui resulte de l'ana

Jyse des materiaux obtenus par les recherchcs archeologiques concernant l'epoque
des VI-IX-ieme siecles, de la region centrale de la Moldavie ă l'ouest de Siret.

1\ la suite des resultats des recherches archeologiques, la population autochtone,
de caractere romanique dans son essence, s'avere avoir joue le role decisif dans
l'evolution de la culture materielle et spirituelle et generalement du processus his
torique du VI-IX-ieme sh�cles n.e., dans la region centrale de la Moldavie d'entre
les Carpates et le Siret.
Dans la culture materielle du VI-IX-ieme siecles on a delimite aussi certai 
nes influences slaves, tout comme de fortes influences byzantines.
Les resultats des recherches archeologlques concernant les VI-IX-ieme siecles,
prouvent La presence ininterrompue de la population autochtone, popuLation qui a
eu comme principales occupatlons la culture de la terre, l'elevage et la pratique de
nombreux metiers. Fortes importantes sont les preuves qui aJtte,tent l'usinage du fer.
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Sur son ensemble, la culture materielle des VI-IX-ieme siecles est le resul
tat d'un developpement ascendent. Les createurs de cette culture ont ete les au
tochtones romanises aux VI-IX-ieme siecles, notamment les Roumains des VIII
IX-ieme siecles n.e.
La conclusion qui s'impose, sur 1a base des resultats des recherches archeolo
giques, est que la region centrale de la Moldavie d'entre les Carpates et le Siret a
ete aux VI-IX-ieme siecles, tout comme pendant la periode anterieure, une par
tie integrante du territoire ou s'est deroulee l'ethnogenese des Roumains.
VIII. Au dernier chapitre on presente Le Repertoire des decouvertes archeologiques
et numismatiques de la region centrale de la Moldavie, ă l'ouest de Siret aux
VI-IX-ieme siecles n.e.

LISTE DES PLANCHES
Pl. I. La region centrale de la Moldavie d'entre les Carpates et le Siret. Decou
vertes archeologiques des VI-IX-ieme siecles n.e.
1. Tirpeşti ; 2. Rădeni ; 3. Davideni ; 4. Ţibucani ; 5. Hangu ; 6. Vă
leni ; 7. Căciuleşti ; 8. P. Neamţ-Văleni ; 9. Brăşăuţi ; 10. Izvoare ; 1 1 .
Săbăoani ; 12. Borleşti ; 13. Poiana-Dulceşti ; 14. Secuieni ; 15. Moldo
veni ; 16. Izvoare-Bahna ; 17. Costişa ; 18. Aldeşti ; 18. Bereşti-Bistriţa ;
20. Bacău ; 21. Faraoani ; 22. Cleja ; 23. Comăneşti ; 24. Tg. Ocna ; 25.
Gheorghe Ghearghiu-Dej ; 26. Gura-Văii ; 27. Viişoara ; 28. Borzeşti ;
29. Ştefan cel Mare ; 30. Oituz ; 31. Bogdăneşti ; 32. Scurta ; 33. Adjudu
Vechi.
Pl. II. La region centrale de 1a Moldavie d'entre les Carpates et le Siret. Elements
et influences byzantins des VI-IX-leme siecles n.e.
1. Rădeni ; 2. Davidenl ; 3. Tibucanl ; 4. Hangu ; 5. Văleni ; 6. Să
băoani ; 7. P. Neamţ ; 8. Poiana-Dulceşti ; 9. Secuieni ; 10. Moldoveni :
1 1 . Izvoare-Bahna ; 12. Costişoa ; 13. Bacău ; 14. Cleja ; 15. Comăn�ti ;
16 . Tg . Ocna ; 17. Oituz ; 18. Sourta-Orbeni ; 19. Ştefan cel Mare ; 20.
Horgeşti.
Pl. III. Costişa-Mănoaia. i..e plan general des fouilles effectuees pendant 1 965, 1967
et 1969.
Pl. IV. Bacău - La cour volvodale. Le plan general des fouilles effectuces en
1970-1973.
Pl. V. Davideni. Le plan general des fouilles effectuees en 1969-1979.
Pl. VI. Izvoare-Bahna. Le plan general des fouilles effectuees en 1971-1979.
Pl. VII. Costişa-Mănoaia. Le plan et le J)l"ofil de l'habitation du VI-ieme siecle.
Pl. VIII. Bacău
La cour voivodale. Le plan et le profil des habitations L 2 (1),
L 5 (2), L 7 (3) et L 9 (4), des VI-VII-ieme siecles.
Pl. IX. Davideni. Le plan et le profil des habitations L 1 (1), L 2 (2), L 8 (3), et
L 24 (4), des VI-VII-ieme siecles.
Pl. X. Davideni. Le plan et la profil des habitations L 6 (1), L 7 (2), L 5 (3), et L 9 (4),
des VI-VII-ieme slecles.
Pl. XI. Davideni. Le plan et le profil des habitations L 10 (1), L 4 (2), L 12 (3) ct
L 13 (4) des VI-VII-ieme siecles.
Pl. XII. Davideni. Le plan et le profil des habitations L 1 4 (1), L 15 (2), L 16 (3) et
L 17 (4), des VI-VII-ieme siecles.
Pl. XIII. Davideni. Le plan et le profil des habitations L 19 (1), L 20 (2), L 21 (3) et
L 22 (4), des VI-VII-ieme siecles.
Pl. XIV. Davldeni. Le plan et les profila des fours en argile, C 1 (1), C 2 (2), C 3 (3)
et C 4 (4), des VI-VII-ieme si�cles.
Pl. XV. Devideni, Habltatlons des VI-VII-leme siecles ; L 14 (1), L 15 (2), L 6 (3),
L 12 (4), L 19 (5) et L 10 (6) .
-
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Pl. XVI. Davideni. Fours en argile et plerres des hal;>i t'ations ; (1. de :L S ; 2 de t.. 6 ;
3 de L 9) et fours en argile construits en plein air (4, le four n. 3 ;
5, le four n. 2, et 6, le'four n. 4).
Pl. XVI I Izvoare-Bahna. Le plan et le profil des habitations L 6 (1), L 7 (2), L 8 (3)
et L 9 (4), des VI-VII-ieme siecles.
Pl. XVIII. Izvoare-Bahna. Le plan et le profil des habibations L 1 2 (1), et L 1 3 (2),
des VI-VII-ieme siecles. et des habltations L 15 (3) et L 16 (4) des
VIII-IX-leme siecles
Pl. XIX. Izvoare-Bahna. Le plan et le profil des habitations L 5 (1), L 10 (2), L 11 (3),
et L 14 (4) des VIII-IX-ieme siecles.
Pl. XX. I zvoare-Bahna. Le plan et le profil des habitatlons L 17 des VIII-IX.,.ieme
siecles n.e.
Pl. XXI. Izvoare'-Bahna. Habitations des VI-VII-ieme siecles, L 7 (1), L 9 (2), L 12
(3) et des VIII-IX-ieme siecles, L 15 (4).
Pl. XXII. Reclpients travailles a la main, des VI-VII-ieme siecles n.e. 1-4, 7,
Bacău ; 5, 9, Davideni ; 6, Ştefan cel Mare : 8, Tb:peşti.
Pl. XXIII. Recipients - bocal travailles a la roue (1) et a la maih (2-6) des
VI-VII-leme siecles n.e. 1-2, 4, Ştefan cel Mare ; 3, Davidenf ; 5-8,
Bacău.
Pl. XXIV. Reclpients - bocal des VI-VII-ietne siecles h.e. 1, Davideni ; 2, 4, 5,
Bacău ; 3, Izvoare-Bahna ; 6, Ştefan cel Mare.
Pl. XXV. Recipients - bocal des VI-VII-leme siecles n.e. 1, 3, Ştefan cel Mare ;
2, Davideni ; 3, Izvoare-.Bahna ; 5-�, B�că�.
.
Pl. XXVI. Ceramique des VI-VII-leme siecles n.e. decor�e de differents slgnes
incises. 1, 3, Davideni ; 2, 4-6, Bacău.
Pl. XXVII. Ceramique des VI-VII-leme siecles n.e. 1-2 4, 7-9, 13-14, Davi
denl ; 3, 5-6, 10-11, Gura-Văii ; 12, Ştefan cel Mare.
Pl. XXVIII. Bacău - La cour volvodale. Proflls de recipients-bocal et deplateaux,
des VI-VII-ieme siecles. n.e.
Pl. XXIX. Ceramique travalllee a la maln (1-6) et a la roue (7-9), des VI
VII-leme siecles n.e. 1-4, 6, Bacău ; 5, 7-9, Davldeni.
Pl. XXX. Davideni. Proflls de reciplents-bocal et de plateaux, des VI-VII-leme
siecles n.e.
Pl. XXXI. Davidenl. Ceramiquc travaillee a la main (1-3, L, 9-12) et a la roue
(4-5, 7-8, 13-14) des VI-VII-ieme slecles.
.

·

.

·

·

,

Pl. XXXII. Davideni. Ceramique travaillee a la main (1-7, 12-13, 15, 17) et a la
roue (8-1 1, 14, 16), des VI-VII-ieme siecles n.e.
Pl. XXXIII. Izvoare-Bahna. Ceromique travaillee a Ia main (1-7) et a la roue
(8-9) des VI-VII-ieme siecles n.e.
Pl. XXXIV. Izvoare-Bahna. Ceramique des VIII-IX-ieme siecles.
Pl. XXXV. Izvoare-Bahna. Ceramique travaillee a la main et a la roue des VIII
IX-leme siecles.
Pl. XXXVI. Izvoare-Bahna. Ceramique travaillee a la main et a la roue des VIII
IX-leme siecles n.e.
Pl. XXXVII. Izvoare-Bahna. Ceramique travaillee a la main (7, 9-11) et â la rollf!
(1-6, 8) des VIII-I X-ieme siecles n.e.
Pl. XXXVIII. Izvoare-Bahna. Ceramiquc travaillee â la main (1-2,11-12) et a la
roue (3-10, 13), des VIII-IX-ieme siecles.
Pl. XXXIX. Ceramique travaillee â la main (2, 4-6) et â la roue (1, 3, 7-12), des
VIII-IX-h�me sicles n .e. 1-2, 5-6, Izvoare-Bahna ; 3-4, 7, Bereşti
Bistriţa ; 8-12, Brăşăuţi ; 9, 11, Oituz ; 10, P. Neamţ-Văleni.
Pl. XL. Izvoare-Bahna. Ceramique des VIII-IX-ieme siecles, de l'habitation L 17.

Pl XLI. Izvoare-Bahna. Ceramique des VIII-IX-ieme siecles, de l'habitation L 17.
.
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Pl. XLII. Objets d'omement et de culte des VI-VII-ieme siecles n.e. 1-3, 5, Da
vldenl ; 4, Bacău ; 6, Moldoveni ; 7, Săbioani.
Pl. XLIII. Objets en os, des VI-VII-leme slecles n.e. 1, 3, 5-10, Daviden i ; 2,
Izvoare-Bahna ; 4, Bacău.
Pl. XLIV. Objets en fer (1-15) et en bronze (16) des VI-VII-leme siecles n.e. 1-3,
�7, 9-16, Davldenl, 4-5, 8, 12, Izvoare-Bahna.
Pl. XLV. Objets d'ornement en bronze, des VI-VII-ieme siecles (7) et des VIII
IX-ieme siecles (1-3), tout comme des monnaies byzantlnes (4-6).
1-3, Izvoare-Bahna ; 4-5, Comineşti ; 6, Bacău ; 7, Secuieni-Neamţ.
Pl. XLVI. Moules en pierre (1-3), des VI-VII-leme siecles n.e. et p ierre ă aiguiSer,
des VIU-IX-leme siecles n.e. 1, Ştefan cel Mare ; 2, Rădeni ; 3, Da
videni ; 4, Izvoare-Bahna.
Pl. XLVII. Fusaioles des VI-VI I -ieme siecles n.e. (1-14) et des VIII-IX-ieme
siecles n.e. (15-18), 1-3, 5-8, 10, 12-13, Davideni ; 4, Costişa ; 9,
11, 14-18, Izvoare-Bahna.
Pl. XLVI II. Objets en fer, des VI-IX-ieme siecles n.e. 1 , Hangu ; 2-1 1 , 13-1 9, 21,
24, Izvoare-Bahna ; 12, 21, 22-23, Davidenl.
Pl. XLIX. Objets en os, des VI-VII-leme siecles (1-7) et des VIII-IX-ii�me siecles
(8-12). 1-5, 7, Davideni, 6, 8-12, Izvoare-Bahna.
Pl. L. Objets en bronze (1, 5-6, 8) et en fer (2-4, 7, 9-14), des VI-VII-ieme
siecles (1-4, 8-14) et des VIII-IX-ieme siecles n.e. (5-7). 1-3, 8-10
12-13, Davldeni ; 4-7, 11-14, Izvoare-Bahna.

·Tradult du roumain, resume et liste des planches, par Elena Bulai.
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Pl. 1 . Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret. Descoperiri arheologice
din secolele VI-IX e.n. 1. Tîrpeşti ; 2. Rădeni ; 3. Davideni ; 4. Ţibu
cani ; 5. Hangu ; 6. Văleni ; 7. Căciuleşti ; 8. P. Neamţ-Văleni ; 9. Bră
săuţi ; 10. Izvoare ; 1 1 . Săbăoani ; 12. Borleşti ; 13. Poiana-Dulceşti ;
14. Secuieni ; 15. Moldoveni ; 16. Izvoare-Bahna ; 17. Costişa ; 13 . .i\1deşti ; 19. Ber�ti-Bistriţa ; 20. Bacău ; 2 1 . Faraoani ; 22. Cleja ; :'.3.
Comăneşti ; 24. Tg. Ocna ; 25. Gheorghe Gheorghiu-Dej ; 26. Gura-Văii ;
27. Viişoara ; 28. Borzeşti ; 29. Ştefan cel Mare ; 30. Oituz ; 31. Bogdă
neşti ; 32. Scurta
; 33. Adjudu-Vechi.
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Pl. IV. Bacău-Curtea domnească. Planul general al săpăturilor, efectuate in anii
197G-1973.
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Pl. VI. Izvoare-Bahna.
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Pl. VII. Costişa-Mănoaia. Planul şi profilul locuinţei din secolul al VI-lea. 1. pă
mlnt brun amestecat cu pămlnt galben ; 2, pămlnt galben purtat ; 3,
pimfnt brun cenuşos ; 4, strat brun-negricios (sec. V-VI) ; 5, umplu
tură ; 6, strat brun-gAlbui (sec. II-III) ; 7, umplutură ; 8, strat cafe
niu roşcat (sec. IV) ; 9, pAmint ealben ; 10, pietre ; 11, ceramică ; 12,
vatră ; 13, eroapă par.

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

� �7

n6

�-7

lXXJJ rrrrn. 1==--=h
-

.. a

�) 9

·,·. , o

Pl. VIII. Baelu-Curtea domneascA.: "Planul :J i prOfilul locuinţelor L 2' (1), L 5 (2),
L 7 (3) şi L 9 (4), din secolele VI-VII. 1, strat de pămfnt vegetal ; 2,
pămlnt brun cu prundiş ; 3, pămînt brun-zgrunţuros ; 4, pămint brun ;
5, pămint galben ; 6, vatră ; 7, pietre ; 8, ceramică ; 9, gropi p ari ;
10, cărbuni.
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Pl. IX. Davideni. Planul şi profilul locuinţelor L 1 (1), L 2 (2), L 8 (3) şi L 24 (4),
din secolele VI-VII. 1, strat de sol vegetaj : 2, sol cenw;iu ; 3, sol
brun mAzAros ; 4, sol galben ; 5, umpluturA ; 6, vatră ; 7, pietre.
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Pl. X. Davideni. Planul şi profilul locuinţelor L 6 (1), L 7 (2), L 5 (3) şi L 9 (4), din
secolele VI-VII. 1, strat de sol vegetal ; 2, sol cenuşiu ; 3, sol brun
mizăros ; 4, sol brun roşcat ; 5, sol galben ; 6. pietre ; 7, vatră ; 8,
umplutură ; 9, ceramică ; 10, cărbuni ; 11, gropi pari (furci).
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Pl. XI. Davideni. Planul şl profilul locuinţelor L 10 (1), I:. 11 (2), L 12 (3) şi L 13 (4),
din secolele VI-VII. 1, strat de sol vegetal : 2, sol cenuşiu ; 3, sol
brun măzăros ; 4, sol brun roşcat ; 5, sol galben ; 6, pietre ; 7, vatră ;
8 , umplutură
; 9, gropi pari ; / 10,
ceramică ; 11, cărbuni ; 12, cuptor.
http://www.cimec.ro
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Pl. XII. Davideni. Planul şi profilul locuinţelor L 14 (1), L 15 (2), L 16 (3) şi L 17 (4),
din secolele VI-VII. 1, strat de sol vqetal ; 2, sol brun midros ; 3,
sol brun ro:Jcat ; 4, sol galben ; 5, umplutură ; 6,. v�tră ;, 1, pietre ; 8,
gropi pari,
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Pl. X l l l. Davideni. Planul şi profilul locuinţelor L 19 (1), L 20 (2), L 21 (3) şi L 22
(4), din secolele VI-VII. 1, strat de sol vegetal ; 2, sol brun mizăcos ;
3, sol brun roşcat ; 4, sol galben ; 5, umplutură ; 6, vatră ; 7, pietre.
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Pl XIV. Davidem
(· . Planu1 Şi profilul culpt relor dm lut c 1 {!) , c
2
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1
l cenuşi u' . 2 sol brun
c 4 4 din secole e VI-V
'
at
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Pl. X V . Davidcn i . Locui nţe din secolele VI-V I I ; L 14 ( 1 ) , L 1 5 (2), L 6 (3), L 1 2 (4),
L 1 9 (5) şi L 10 (6).
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Pl. XVI. Davdien i . Cuptoare din lut şi pietrare din locuinţe (1 din L 5 ; 2 din L 6
din L 9) ; şi cuptoare din lut construite "in aer liber" (4, cuptorul
3 ; 5, cuptoml nr. 2, şi 6 cupt01·uJ nr. 4).
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XVII. Izvoare-Bahna. Planul �� profilul loctllriţelor L 8 (1), L 7 (2), L 8 {3) 'şt
L 9 (4), din secolele VI-VI'I. 1,. sol vegetal ; 2, .sol cenuşiu măzăros ;
3, sol ·cafeniu ; 4, sol galben : 5, umpluturA
; 8, vatrA ; 7, pietre.
'
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Pl X VI II. Izvoare-Bahna. Planul şi profilul locuinţelor L 12 (1) şi L 13 (2), din
secolele VI-VII, şi a locuinţelor L 1!1 (3) şi L 16 (4) din secoelle VIII
IX. 1, sol vegetal ; 2, sol cenuşiu măzăros ; 3, sol cafeniu ; 4 sol galben ;
5, umplutură ; 6, vatră ; 7, pietre.
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Pl. XIX. Izvoare-Bahna. Planul şi profilul locuinţelor L 5 (1), L 10 (2), L 11 (3) şi
L 14 (4), din secolE!el VIII-IX. 1, sol vegetal ·; 2, sol cenuşiu măzăros :
3, sol cafeniu : 4, sol galben ; 6, umplutură ; 6, vatră : 7, pietre : 8,
gropi pari : 9, cărbuni.
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Pl. XX. Izvoare-Bahne. Planul şi profilul locuinţei L 17 din secolele VIII-IX e.n.

1, sol vegetal ; 2, sol cenuşiu măzăros ; 3, sol cafeniu ; 4, sol galben ;

5, umplutură ; 6, vatră ; 7, pietre.
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Pl . XXI. Izvoare-&hna. Locuinţe din secolele VI-VII, L 7 (1), L 9 (2),
din secolele V I I I-IX, L 15 (4).
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Pl. XXII

Vase lucrate cu mina, d i n secolele VI-V I I c . n . 1-4, 7 , Dacău ; 5, 9 ,
Davideni ; 6, Ştefan cel Mare ; 8, Tîrpeşti.
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Pl. XXIII. Vase borcan lucrate la ll'oată (1) şi cu mina (2-6) din secolele VI-VII
e.n. 1-2, http://www.cimec.ro
4, Ştefan cel Mare ; 3,/ http://cmiabc.ro
Davideni ; 5-6, Bacău.

Pl. XXIV. Vase borcan din secolele VI-VII e. n . 1, Davideni, 2, 4, 5, BacAu, 3, Iz

voare-Bahna ; 6, Ştefan
cel Mare.
http://www.cimec.ro
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Pl. XXV. Vase borcan din secolele VI-VII e.n. 1, 3, Ştefan cel Mare ; 2, Davideni ;
4, Izvoare-Bahna ; 5-6, Bacău.
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Pl. XXVI. Ceramică din secolele VI-VII e.n. decorată cu diferite semne inciza te.
1, 3, Davideni ; 2, 4-6, Bacău.
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Pl. XXVII. Ceramică din secolele VI-VII e.n. 1-2, 4, 7-9, 13-14, Davideni ; 3,
5-6, 10-1 1, Gura Văii ; 12, Ştefan cel Mare.
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Pl . XXVIII. Bacău�urtea domnească. Profile de vase borcan şi tipsii, di n seco
lele VI-VII
e.n .
http://www.cimec.ro
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1 ' 1 . XXIX. Ceramică lucrntă cu mina (1-6) şi la roată ( 7 -9), din secolele VI

VII c.n. 1-4, 6, Bacău : 5, 7-9, Davideni.
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Pl. XXX. Davidenf. Profile
de vase borcan
şi tipsii, din secolele VI-VII e.n.
http://www.cimec.ro
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cu mîna (1-3, 6, 9-12) şi la roată (4-5,
7-8, 13-14), din secolele VI-VII e.n.

Pl. XXXI. Davideni. Ceramici lucrată
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Pl . X X X II. Davideni. Ceramică lucrată cu mina (1-7, 1 2-13,
(8- 1 1 , 1 4 , 16), d i n secolele VI-V I I e.n.
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Pl. XXXIII. Izvoare-Bahna. Ceramică lucrată cu mina şi la roată din sec. VIII
IX e.n.
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Pl. XXXIV.

Ixvoare-Bahna.
VIII-IX e.n.

Ceramică lucrată

cu

mfna
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Pl.

XXXV. Izvoare-Bahn�. Ceram!cA lucrflt� cu mina
VIII-IX

e.n.
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la roată, din

secolele

Pl. XXXVI. Izvoare-Bahna. Ceramică lucrată

cu

mina şi la roată, din secolele

VIII-IX e.n.
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Pl. XXXVII. lzvoare-Bahna. Ceramică lucrati cu mfna (7, 9-11) şi la roatA (1-6,

8) din secolele VIII-IX e.n.
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Pl. XXXVIII. Izvoare-Bahna. Ceramică lucrată cu mîna ( 1-2, 1 1-12) şi la roată
(3-10, 1 3), din secolele VIII-IX.
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Pl. XXXIX. Ceramică lucrată cu mîna (2, 4-6) şi la roată ( 1 , 3, 7-1 2), din secolele
V I I I-IX, c.n . 1 -2, 5-6, Izvoare-Bahna ; 3-4, 7, Bereşti-Bistriţa ; 8, 1 2,
Brăşăuţi ;http://www.cimec.ro
9, 1 1 , Oituz ; 10, P. Neamţ-Văleni.
/ http://cmiabc.ro

Pl. XL. Izvoare-Bahna. Ceramică din secolele VIII-IX, din locuinţa L 17.
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Pl. XLI. Izvoare-Bahna. Ceramică din secolele VIII-IX, din locuinţa L 17.
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Pl. XLII.

Obiecte de podoabA �;i de cult, din secolele VI-VII e.n. 1-3, 5, Davideni ;
4, Bacău ; 6, Moldoveni ; 7, Săbăoani.
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Pl. XLI I I . Obiecte din os, din secolele VI-VII e.n. 1 , 3, 5-10, Davideni ; 2, I zvoarc
Bahna ; 4, Bacău.
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Or, i l'ctP d i n fier ( 1 - H i) şi d i n bronz ( 1 6) d i n secolele VI-V I I e.n . 1-:3,

6-7, 9-1 1, 13-16, Davideni ; 4-5, 8, 12, Izvoare-Bahna.
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Pl. XLV. Obiecte de podoabă din bronz, din secolele VI-VII (7) şi din secolele

XIII-IX (1-3), precwn şi monede bizantine (4-6). 1-3, Izvoare
Bahna ; 4-5, ComAneşti ; 6, Bacău ; 7, Secuieni-Neamţ.
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Pl. XLVI. Tipare din piatră (1-3), din secolele VI-VII e.n. şi piatră pentru ascu
ţit (4), din secolele VIII-IX e.n. 1, Ştefan cel Mare ; 2, Rideni ; 3, Da

videni ; 4, Izvoare-Bahna.
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Pl. XLVII. Fusaiole din secolele VI-VII e.n. (1-14) şi din secolele VIII-IX e.n.
15-18). 1-3, 5-8, 10, 12-13, Davideni ; 4. Costlşa ; 9, 11, 14-18, Iz
voarc-Bahna.
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Pl. XLVIII. Obiecte din fier, din
secolele VI- IX c.n. 1, Hang
u ; 2-1 1 , 13-1 9, 2 1 ,
24, Izvoare-Bahna ; 12, 20, 22-2

deni.
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Pl. XLIX. Obiecte din os, din secolele VI-VII (1-7) şi din secolele VIII-IX (8-12).
1-5, 7, Davidenl
; 6, 8-12, Izvoare-Bahna.
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Pl. L. Obiecte din bronz ( 1 , 5-6, 8) şi din fier (2-4, 7, 9-14), di n secolele VI-V I I
(1-4, 8-14) ş i d i n secolele V I I I-IX e.n. (5-7). 1-3, 8-10, 1 2-13.
Davideni ; 4-7, 1 1-14, I zvoare-Bahna.

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

