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TEZAURUL MONETAR DE LA PANCIU
ŞI LEGATURILE ECONOMICE DINTRE DACD
DE LA EST ŞI VEST DE CARPAŢI
IN TIMPUL LUI BUREBISTA
de BUCUR MITREA

Un anumit curent innoitor �i face loc tot mai insistent, ci�tigind noi
aderenţi !In cimpul cercetării numismatice. ESte vorba de un efort comW1
de a supune descoperirile monetare, in special cele antice, dar �i cele me
die vale, unei analize din ce in ce mai adincite, mai diversificate. Se speră.
şi după părerea noastră pe drept cuvint, că la capătul unor eforturi �i in
condiţii bine precizate, materialul monetar descoperit, atit tezaurele, dar
nu mai puţin şi izolatele aflări monetare, fiecare in felul său, să ne în
găduie să pătrundem mai adinc nu numai in domeniul tehnic monetar :
noutăţi sau variante, date metrologice, ateliere monetare, etc. Se vi
zează azi mult mai departe. Dincolo de domeniul tehnic numismatic,
care rămîne important şi formează baza de la care pornim. Se tinde spre
domenii noi ca cel economic, social, politic, militar, artistic, etc. In toate
acestea moneda, sub ambele forme in care o aflăm noi azi este solici
tată să-şi aducă contribuţia, să lumineze, pe măsura posibilităţilor ei,
aceste laturi rămase incă in penumbra istoriei. Şi cite aspecte, din cele
pomenite, nu ar pu tea să f ie reinnoite, confirmate sau corectate, folo
sind categoria documentelor monetare. Şi nu ne putem plinge că încercări
nu s-au făcul Au fost formulate şi unele constatări care au fost ren
semnate in di!ferite studii, mai mult sau mai puţin întinse, publicate în
diferite ţări şi privind etape istorice diferite. Ele insă n-au ajuns, cel pu.
ţin deocamdată , să reţină atenţia arheolt>gilor şi istoricilor in măsura
aşteptată. S e manifestă incă o rezervă, de cele mai multe ori reţinută,
citind lucrările respective, dar fără a se lAsa convinşi de concluziile
formulate de cercetările numismatice.
Este firesc să ne .întrebăm care este cauza unei astfel de situaţii?
Este vorba de o reacţie, oarecum firească faţă de o categorie nouă de
documente care are nevoie să�i facă un anumit stagiu pentru a fi veri
ficate şi elbi.a apoi să fie acceptat?
te Sau es� vol"ba de al'b:.'eva, cu rirdă
cini obiective, de IBilumite deficienţe, de lipsa unei metodologii clare,
nuanţate şi flexilbi:le, �n ediltarea, foliOSirea şi interpretarea 8ICeSt.or do-
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cumente? In acest din urmă

oa.z

lipsurile trebuie să fie urmă.Tite, cer
părţile cri'ticabile,

cetate, precizcdle, perrtm a putea sesiza şi îndepărta
rămînînd doar partea sigură, precisă, dhleotivă.

Desigur că apariţia unor studii care au incercat să interpreteze isto
anumite categorii de monede sau tezaure monetare, neaprofundate
indeajuns, in primul rind pe plan numismatic, au contribuit la primirea
rece a unor astfel de cercetări.
Rezervele cu care au fost primite unele cercetări n um isma tice cu
caracter istoric izant, indiferent in care domeniu : economic, social, politic,
militar, etc., stnt in bună parte justificate sau par a fi justificate.
Am 1n vedere baza de la care se pleacă cu interpretarea monede
lor. Cind amintesc de bază mă gindesc la cercetarea s tructurii unui tezaur.
Este cunoscut lfaptul că descoperirile monetare, in speţă tezaurele, au
ajuns pînă la noi, în special cele din trecut, în cele mai multe cazuri,
in mod fragmentar. Nu rareori sîntem obligaţ i să ne mulţumim chiar
cu citeva informaţii scrise, care sint lacunare şi vagi.
Cu o astfel de documentare este evident că concluziile de caracter
istoric pe care încercăm să le formulăm, sint privite cu o justificată
rezervă.
Este adevărat că in ultimele decenii a inceput să se precizeze pe
indelete, şi să se generaliZ'e2le pe nesim:ţite o doctrină a cercetărilor mo
netare la locul descoperirii.
In definirea şi precizarea unei astfel de metode, care constituie doar
inceputul, un rol de căpetenie ii revine lui Ion Nes tor , care considerind
descoperirea monetară o descoperire arheologid, a tratat-<� ca atare să
pind terenul, precizînd stratul şi nivelul arheologic, recuperind vasul
!'aU fragmentele ceramice, urmărind imprăştierile de monede, etc. A
c� metodă a fost recomandată co1-aboratorilor săi de la Institutul de
arheologie, de unde s-a generalizat pe nesimţite. Se căuta prin acest
mod de inv estigare să se precizeze legătura ce a putut să existe intre te
za•�.r şi a�zare, nivel de loculre, dacă aşa ceva se afla in acel loc s au
prin imprejurimi. Toate acestea şi fiecare in parte, pot contribui, in
măsuri diferite, la interpretarea istorică a descoperi rii monetare. Este
studiat apoi recipientul, oala in care se afla depozitat tezaurul monet.ar.
Nici împrăştierile de monede din descoperire n-au fost neglijate. Au fost
urmărite pină în cele mai mici amănunte, s trin.c;e , catalogate pe loturi
de răspîndire şi apoi sistematizate in paralelă cu masa principală a
te�urului. Au fost fonmlLate unele oonduzii în legătură cu f elul cum
acţionează legea întîmplării şi a necesităţii sau legile statisticii matema
tice. S-a făcut apoi apel la aj utor ul computerului pentru a putea utiliza
fragmentele de tezaure ce ne-au rămas dintr-o anumită regiune, spri
jiniţi sau mai bine zis pornind de la tezaure complete, descoperite în
aceeaşi regiune, din aceeaşi epoci, in condiţii optime şi ·în stare com
pletă. Toate acestea au fost făcute in anii trecuţi. Azi, s-au realiz at
noi progrese. Sint analizate şi interpretate anumite categorii unitare de
tezaure, pe microregiuni , etape cronologice, ţinindu-se seama de condiric
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ţiile etnografice şi politice din acea regiune, totul fiind interpretat in
cadrul vieţii ecom>mice, cu numeroasele reforme care s-au succedat. In

acest cadru vast, din care noi am rezumat doar o parte, vor trebui să
fie interpretate, pe categorii, descoperirile monetare.
La baza tuturor interpretărilor ce urmează să o dăm diferitelor
grupe sau categorii de tezaure monetare trebuie să aşezăm o editare cri
Ucă m odernă , actuală, care să ţină seama de stadiul in care s-a a1uns
azi in acel domeniu de cercetare. Numai in acest mod ne asigurăm o bază
sigură, de la care putem să plecăm cu formulări istorice, fie ele chiar şi
numai ipoteze.
.,.\semenea eforturi, aparent tehnice şi minore, sint. intotdeauna răsplă
tite, uneori cu incheieri istorice neaşteptate, dar nu mai puţin conclu
dente. Este cazul tezaurului de la Panciu, de care va fi vorba mai 1ol'l .
•
..

..

Cu pnvue la tezaurul monetar descoperit la Panciu, jud. Vrancea,

toate infonnaţiile pe care le posedăm le datorăm lui Const. Moisil. Res

pectatul nostru înaintaş a consemnat in publicaţia Academiei, Creşte
rea colecţiilor pe anul 1915 "că la Panciu s-a descoperit in 1915 un mir:
te7.aur de drahme de argint din Dyrrhachium" din care 13 exemplare au
ajun.'i la Cabinetul numismatic al Bibliotecii Academiei Române. In a
ceeqi publicaţie se dă şi o descriere ştiinţifică a monedelor achizi

ţionate 1.

1 O primi informaţie cu pnvue la aceastA descoperire, care in acelaşi Ump
constituie şi baza de la care trebuie si pornească orice cercetare asupra tezauru
lui. dat fUnd caracterul ei tehnic, ştUnţific, este cea publicati de citre Const.
MoisU, in Cre1terea colecţUlor Academiei Rom4ne. Cabinetul numism4tic, Bucu
re,ti, 191!1, p. 16-17, numerele 120-132. Acela4i autor consemnează ştirea desco
l>eririi tezaurului in Buletinul Soctet4ţii Numtsmatice Rom4ne, vol. XIII, fasc. 27,
1916, p. 42, 60. Pe vremea aceea nu se pWlea inci problema cercetării descoperirii
la faţa locului, spre a se putea preciza, Intre altele, condiţiile de afiart!, numă
rul monedelor, precum şi alte informaţii in legături cu descoperirea. Binulm ci
formularea "un mic tezaur de drahme de artJint din Dyrrhachwm" reprezintă
<-'Oncluzia la care a ajuns Const. Moisil, pe urma informaţiilor primite, fie de la des
coperitor, fie mai curind de la un intermediar. Nu trebuie pierdut din vedere că
uneori descoperitorii făceau apel la inalta competenţă a lui Moisll, spre a afla
date ştllnţifice despre monedele descoperite, precum şi pentru valorificarea lor isto
l'ici şl nu rareori şi comercială. Pe baza celor notate mai sus, cred ci aprecierea
descoperirii ca "un mic tezaur monetar.. trebuie luată sub beneficiul de inventar.
Atit i s-a comunicat lui Moisil şi el a notat ce i s-a relatat. Dar este foarte probabil
ca numărul monedelor din descoperire să fi fost mult mai mare. Spre a veni in
sprijinul tezii noastre cred că este suficient să amintesc două descoperiri similare,
aflate in acee84i regiune. Acestea fiind recente, au beneficiat de actualele criterii
de cercetare. Am in vedere in primul rind tezaurul de la Viişoara, jud. Bacău
(Cf. B. Mltrea, Monedele ora,elor Dyrrhachtum şi Apollonia fn Moldova. (Tezaurul
de lo Viişoora, r. Tg. Ocna), in Studii li cercet4ri de numismatic4 (mai departe
prescurtat SCN), 2, 1958, p. 27-93. Acelaşi, Not4 suplimentar4 despre tezaurul de
la VUşoara, fn SCN, 3, 1960, p. 449-450. Alte exemplare, acelaşi, in Dacia, N.S., 12.
1968, p. 449, 19. Au fost astfel înregistrate nu mai puţin de 821 exemplare. Cf. Mar
�-arct Thompson , Otto Morkholm, Colin M. Kraay, An Inventory of Greelc Coins
llosrds, New York, 1 973, p. 88, nr. 640. Alte 80, SCN, 4, 1968, p. 444. Cel de al doi-

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

10

BUCUR

MITREA

A�i ştire va fi reluată şi republicată in lucrarea "Monede şi
tezaure monetare", pe care acelaşi autor o inaugurase, cu ani in urmă,
la revista de specialitat e, condusă tot de el.
Informaţia consemnată de Const. Moisil o dăm in intregime, mai
jos : ,,La Panciu, jud. Putna, s-a desooperilt in 1915 un mic teza.uT de
drahm e de ai'gint din Dyrrhachium, cu numele magistraţilor Meniskos,
Xenon şi Filon. Se păstrează la Academie" 2.

De aci infonnaţia va trece
raport cu obiectivele pe care

şi va fi u1ilizată de diferiţi cercetători,
le-au urmărit fiecare. N u este in inten
ţia noostră de a enumera toate lucrările in care descoperirea ce ne reţine
atenţia a fost pomenită, ci ne vom limita să menţionăm doar unele lu
c r ări de specialitate, in care acest tezaur este amintit. Ele vor fi inşirate
în ordinea cronologiei a apariţiei lor. ln ac eastă ordine de idei, voi
menţiona că ,intr-o lucrare încheiată in anul 1938, dar apă r ută abia in
1945, ştirea a fost inserată la capitolul respectiv, urmărind să dovedească
aspectul economic, mai precis cel comercial al cetăţii Dyrrhachiwn la
geto-daci. �Din această cauză n i ci n-am menţionat numărul monedelor,
rezumindu-mă . să notez doar că este vorlba de un mic tezau r a, Pentru
rest, am trimis la izvorul folosit, care era Const. Moisil. Informaţia va fi
preluată in forma de mai sus, fără preciziuni numerice, într-o lucrare
care avea ca obi�v "Contribuţii nwnismatice la istoria Daciei". Lucra�
rea a afPikut iri anul 1955, in ipetrkJcJ.icu[ din C1uj-N� SCŞ, Clu; '·
Cîţiva ani mai tirziu, în 1974, Intr-un cadru mult mai vast, un alt
cercetător clujan,- Ioan Glodariu, pomeneşte şi el aceeaşi descoperire, fo
losind mereu aceeeaşi sursă s.
Unghiul din care au privit toţi cei trei cercetători descoperirea de
la Panclu este in general acelaşi: sem nificaţia ei din punct de vedere e
conomic-comercial. De aceea nici unul nu s-a aplecat asupra ei spre a
incerca si refaci catalogul monedelor.
Pentru cercetitorii străini ştirea a fost inregistrati tot rezumativ
intr-o mare publicaţie internaţională de specialitate 6• N otăm că Mar
garet Thompson, editoarea responsabili pentru sectorul geografic balca
nic, a menţi onat ci tezaurul a putut !fi ingropat in cursul secolelor
II-I i.e.n. 7•
in

lea tezaur este cel descoperit la Grozeşti, jud. Bacău, din care au putut fi recu 
perate nu mai puţin de 200 de exemplare, Cf. Bucur Mitrea, Alte drahme din Dt/f"rha
chtum descoperite In Moldova fi drumul lor de pc'itrundere la e&t de Carpaţi. (Te
zaurul de la Grozeşti, jud. Bacău), In SCN, 5, 1971, p. 21-40. Pe aceste baze pre
supunem că descoperirea de la Panciu a putut avea un număr mult mai mare

de exemplare.
2 Vezi nota 1.
3 Bucur Mitrea, Penetrazi.one commerciale e circolazion.e monetaria nella Da
cia prima della Conquista, In Ephemeris Dacoromana, 10, 1945, p. 91, 52.
14 Iudita Winkler, Contribuţii numtsmatlce la utoria Daciei, in SCŞ Cluj, VI,
1-2, 1955, p. 112, 37.
5 Ioan Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană,
Cluj, edit. Dacia, 1974, p. 271, 58.
6 Bucur Mitrea, IGCH, New YOil'k, .1973, p. 85, 606.
7 Maraaret Thompson, Ibidem.

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

TEZAURUL MONETAR DE

LA

PANCIU

11

Din cele expuse mai şus reiese că tezaurul de drahme descoperit la
Panciu, deşi a fost întrebuinţat şi citat deseori de cercetătorii de spe
cialitate, totuşi el nu a ·format obiectul unei cercetări deosebite, speciale.,

In cele ce urmează vom incerca să vedem ce se poate aduce nou, ce
completări se pot adăuga, pe baza materialului publicat în 1915, deci cel
care � află la �ndemina tuturora.
Intrucit orice încercare de studiere a un'4i tezaur se bazează în pri
mul rînd pe existenţa unui inventar riguros ştiinţific, vom incepe cu

ineercarea de reconstituire a catalogului monedelor.

In această privinţă este cunoscut faptul că drahmele ce ne preocupă
au rep rezentat pe avers o vacă cu viţelul care suge, avind în cimp sus,
un nume de magistrat. �n exer:gă, sau uneori in cimp st. sau dr., găsim

unele simboluri. Pe reversul drahmelor se află două patrate tnflorate,
iar pe laturile lor exterioare, d isp us secţionat, se află sigla cu etniconul

L\ Y P şi numele unui al doilea magistrat.

In cele ce unnează prezentăm catal ogul monedelor, in ordinea in
care ele au fost publicate de căt re Moisil. Partea cuprinsi in paranteze
drepte a fo st tntTegită de noi.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Mcv(nos - ali)J.(I)voli s ·(La Moisil, nr. 120).
A. Maier, ·ln Numismatische Zeitschrift, N.F., 1, 1908,
p. 24, nr. 256. Mal departe prescurflat : Maier. Cf. Ha
san Ceka, Questions de numismatique illyrienne, Ti
rana, 1972, (prescurtat mai departe H. Ceka), p. 195,
nr. 322.
- dLovuâou (La Moisil, nr. 121).
"
A. Maier, p. 23, 201. Of. H. Cek.a, p. 195, 320.
- AuiCti(Ko., (La Moisil, nr. 122).
"
A. Maier, p. 25, 278 Cf. H. Oeka, p. 196, 325.
- [A«<Cl]tKou 9 (La Moisil, nr. 126).
"
A. Maler, ca mai sus. Of. H. Ceka, ca mai sus.
- cJ)L�&,Tot] 1o (La Moisil, nr. 123).
"
A. Maier, p. 28, 396. Cf. H. Ceka, p. 196, 331.
[cJ)L).&,)-rot
11 (La Moisil, nr. 1·27).
"
A. Maier, p. 28, 396. Cf. H. Ceka, .p. 196, 331.
- ' Ap_xuntou (La Mo isil, nr. 124).
A. M aier, p. 22, 144. Cf. H. Cek.a, p. 195, 318.
- 'Apl[brnov) 12 (La Moisil, nr. 125).
A. Maier, ca mai sus. Of. H. Ceka, ca mai sus.

8 La Const. Moisil, KAA/AO/HNO:E este o eroare.
Q Primul editor a notat la nr. 126 KH:E/ KOY. Cred cA numele maristratului, în contextul celui de pe av., nu poate fi decit [AY;Kil: KOY.
10 Completarea ne aparţine.
11 Completarea ne aparţine.
12 Const. Moisil citeşte XAP . ..Este foarte probabil să avem de a face cu o
simplă inversiune de litere din primul sesment al nwnelui •A xlnnou.
p
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E!W:,..,

9.
10.

n

11.

"

12.

cl>l).wv

13.

D�[p�IX] j3 (La Moisil, nr. 129).
A. Maier, p. 26. 351. Cf. H. Ceka, p. 196, 360
- cl>LAOM(.Lov (La Moisil, nr. 130).
A. Maier, p. 27, 388. Cf. H. Ceka, p. 196, 362.
- diX(.L�VO<; 1-' (La Moisil, nr. 131).
-

A. Maier, p. 22, 179. Cf. H. Ceka, p. 196, 357.

Mcvl[fKov) t5 (La Moisil, nr. 128).
A. Maier, p. 25, 306, Cf. H. Ceka, p.
[1;.,).]ocv&� - [' ApL]at�vo� 16 (La Moisil, nr. 132).
-

199, 438.

A. Maier, p. 21, 129. Cf. H. Ceka, p. 197, 376.

Odată precizat inventarul descoperirii monetare, prima problemă

care ni se pune este aceea de a şti dacă in r egiune şi mai apoi in Dacia
mai sint sau nu cunoscute asemenea descoperiri monetare. Răspunsul

nu intirzie prea mult. Asemenea descoperiri au mai apărut şi sint cu
noscute la dacii de la est de Carpaţi. Ne vom limita să dăm cîteva exem
ple. Un tezaur cu o .structură de magis traţi similară s-a de scope rit şi a
fost publicat in mod amănunţit. Este vorb a de tezaurul de la Viişoara 17,
jud. Bacău . &te indeajuns să amintim că in acest ultim tezaur, doi ma
gistraţi, Meniskos şi X:.enon, în combinaţie cu diferiţi alţi magistraţi, apar
in aproape 700 de exemplare, ceeea ce reprezintă 85o;0 din intregul
tezaur.

Un alt exemplu îl constituie tezaurul de la Grozeşti 18, acelaşi ju
deţ, in care acei�i magistraţi, Meniskos şi Xenon, apar in tezaur in

proporţie de 80o;,.

!Dar asemenea exemple, cu structuri asemănătoare se intilnesc şi 1n

regiu nea intracarpatică a Daciei. Ne vom limita, şi de

data aceasta doar
la menţionarea citorva exemple. Aşa in tezaurul de la Hililb 19• corn.
Ojulda, jud. Covasna, în curs de .publicare, structura este la fel . Un e

xemplu asemănător poate fi inttlnit la Voivodeni :ll, jud. Clu j . Şi aseme
nea exemple ar putea continua cu citarea altor descoperiri cu structuri

13 La Const. Moisil... AYP/llY/.. M/Măciucă. Indicatiile suplimentare .,maciucă"
ca de altfel şi iniţialele notate, ne ingăduie să completăm cu certitudine numele
magish·atul ui.
14 La

Const. Moisil, A YP/M ••;MHiNOC. Completarea este sigură.

15 După 4>ll.wy, Const. Moisil, . . . /ME;NI... Completarea este sigură.

16 Const. Moisil, l.c., se mulţumeşte să noteze pentru Av. partea finală a nu
melui de magistrat . . . AN01;. Cit pentru rv. observă şi transcrie /. . l:TH;NOl:. Şi
acest caz completarea este sigură.
17

Bucur Mitrea, Tezaurul de la Viişoara..., vezi mai sus nota 1.

18. Acelaşi, ITezaurul de la Grozeştt, vezi nota 1.
19 Szekely Zoltan,

in

Cercetări· numismatice, 3, 1980.

20 Eugen Chirllă, Tezaurul de monede dyrrhachiene de la Voivodeni, in Apu
lum, 7, 1968, p. 123-144, unde wtorul face unele observaţii utile. Cf. M. Thornpson,
O. M6rkholm, C. M. K.raay, IGCH, p. 83, 1190.
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asemănătoare, cum este cel de la Pănade 21, jud. Alba. Situaţia este si
milară şi pentru regiunea de la sud de Carpaţi 22,
Ne aflăm deci în faţa unui grup de tezaure, 'bine precizat, răspîndit
pe intreg cuprinsul Daciei 23.
Rămine o proiblemă, de loc neesenţială, aceeea a cron ologi ei acestor
te-Mure, cunoscut fiind că drathmele cetăţilor adriatice, prin ele insele,
nu ne îngăduie o cronologie a!bsolută 2�, de care am avea nevoie.
Intrebarea este o putem avea? Şi în caz afirmativ care este calea
sau mijloacele prin care ea ar putea fi precizată. Avem nevoie de deli
mitări cronologice fine, pentru a ve dea cu ce epocă istorică, cu ce rege
geto-dac, poate fi pusă in legătură grupa de -tezaure menţionată mai sus.
Fără a intirzia prea mult, notăm că pe baza denarilor romani repu
blkani aflaţi in cadrul a cestor tezaure, descoperite atit pe teritoriul Da
dei, oit şi in afara lui, asemenea tezaure au ajuns in pămînt intre anii
circa 110 şi circa 75 i.e.n. 25.
Bazindu-ne pe identitatea de structură, ca nume de ma·gistraţi, din
tre tezaurele de drahme dyrrhachiene datate eu denari romani republi
cani şi cele fără asemenea denari romani republicani, reiese că elE" sint
contemporane.
Acest fapt ne conduce la vremea lui Burebista, prima jumătate a se
colului 1 i.e.n.

21 Bucur Mitrea, Note, comentarii şi catalogul drahmelor din Dyrrhachlum des
coperite in te.murul de la Pdnade, ln Apulum, 9, 1971, p. 177-207.
22 Pentru regiunea din dreapta Oltului şi Dunăre materialul monetar a fost
strins şi însoţit de unele nuanţate şi juste consideraţii istorice in studiul lui G.
Popilian, Monedele oraşelor l>Jirrhachlum şi Apollonfa fn Oltenia, !n Hlstortca
3, 1974, p. 43-65.
23 Pentru descoperirile din vestul şi nord-vestul Daciei, a se vedea N. Chidio
şan, Al. Săşianu şi N. BeLaclan, Tezaurul dacic de la Drdgeştt, !n Crfsfa, 8, 1978, p.
27-50. La p. 50 se află un tabel cu o bună parte din tezaurele aflate ln acele
,

regiuni ale Daciei. Mai poate fi adăugată descoperirea monetară de la K&osszakăl
care se află in e:x:tremul răsărit al R. P. Ungaria. Tezaurul cuprinde 269 denarl ro
mani republicani şi două drahme din Dyrrhachium. A se vedea studiul lui Bir6ne
Sey Katalin, in Debreczenl Deri-Mitzeum, 1967, p. 67-90. Lui i se mai adaugă un
alt tezaur de drahme din Dyrrhachium şi Apollonia, descoperit in 1977 la Doboz,
coml!tatul Bekes, tot in estul Ungariei. Este publicat de Bfr6ne Sey Katalin, şi
Gold.mann Gyorgy, A Dobozl gorăg eremlelet, in Archeol6giai ertesito 103, 1978, p.
223-234, cu o hartă.
24 Pentru situaţia de pînă acum se poate vedea Hasan Ceka, Questions de nu
mismatfque illyrienne, Tirena, 1972, p. 94-97, cu discuţia şi bibliografia anterioară.
Cf. şi G. Poenaru Bordea, Studiile de numismatică greac4 în România intre 1 9411974, in BS NR, 67-69, 1973-1975, p. 29-31.
25 Intr-o cercetare mai amplă, in curs de definitivare, am examinat amănunţit
problema datării d.rahmelor din Dyrrhachium şi Apollonia pe baza denarilor ro
mani republicani aflaţi in asemenea complexe monetare. tncheierile La care am
ajuns se referă la două probleme majore. Una priveşte data emiterii acestor
drahme. Ea a putut fi stabilită ante anului 90, plus minus, i.e.n. Cea de a doua
constatare priveşte terminus postquem cind tezaurele au fost îngropate. Concluzia
la care am ajuns este că asemenea tezaure au fost îngropate, in cea mai mare parte
in decursul celei de a treia decade a secolului 1 i.e.n.
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Rezultatul obţinut ni se pare important : se p reciz ează pe de o
parte un termin.us ante quem precis al emisiunilor pe care le studiem,
iar pe de altă parte, istoriceşte se dovedetite că ele urmează să fie pusP
in legăh.J,Tă cu vremea lui Burebisţa 26,
RAspindirea ior pe 1ntreg wprirnsul Daciei, intra şi extra-carpatice,
ne dovedeşte că unităţii etnice, lingvistice, a culturii materiale, a culturii
spirituale, ii corespunde şi o unitate economică.

THE MONETARY HOAIID OF PANCIU AND THE
ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE DACIANS
FROM EAST AND WEST OF THE CARPATHIANS
DURING THE REIGN OF BUREBISTA
Summary

In 1915, ConstaJOtin Moisil published in Creşterea colecţiilor Bibliotecii Aca
demiei Romane (The lmpl"ovement of the collections of the Romanian Academy
Library) a n.umber of 113 dra.chmas of Dyrrhachium discovered at Panciu, Vran
cea county. Completing the names of the moneyers on the obverse and reverse
of the coins, the author remakes the catalogue of the recovered drachmas. Com

paring the couples of moneyers which appear in the hoard of Panciu with those
in the hoard of VUijOara or Grozeşti (both of them in the Bacău county), one can
notice that they form a g�rou,p organized almost by the same moneyers, some of
them prevaiUng in discoveries. This group does not limit to the Geto-Dacians
of Moldavia, it is also found at those of Transylvania as it was shown by the
hoard of Hilib, Covasna county, or by tha.t of the east of Transylvania which i�>
going to be publlshed. The drachmas which form hls group of hoards were emitted,
the latest in ± 90 B .C. The hoard of Panciu could be buried about in the first
guarter of the first century B.C., during the reign. of Burebista.
The presence of drachmas of Dyrrhachium and Apollonia on the whole terri
tory of D aci a, nea.r other coins, demonstrates that at the ethnic and linguistic
unity at the material and spiritual culture the economic unity is also added ; it is
proved by the monetanr discove.ries.

26 Concluzii la care am a,iuns in studiul menţionat tn nota
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PERMANENŢE ALE CIVILIZAŢIEI
GETO-DACICE ŞI DACO-ROMANE
IN STRUCTURA SOCIETAŢII
MEDIEVALE ROMANEŞTI
de ŞT. OLTEANU

Problema influenţei civilizaţiei dacice �i a celei daco-romane asupra
dezvoltării ulterioare a societăţii de pe teritoriul României, a transmi 
terii unor componente ale oculturii şi civilizaţiei celor două popoare dac şi roman - in mediul societAtii daco-romane, romanizate şi apoi
româneşti, reprezintă una dintre cele mai importante probleme referi
toare la moştenirea materială �i spirituală pe care cele două popoare
ne-au lăsat-o, av1nd, prin valenţele sale probatorli, rol, de argument
deplin al continuităţii poporului nostru pe aceste meleaguri.
Cu toată această importanţă, cercetarea fondului de cultură ma
terială şi spirituală pe care poporul român il datorează celor doul ci
vilizaţii amintite, n-a fost pe măsura insemnătăţii acestuia. Ne referim
în mod deosebit la permanenta unor elemente din domeniul valorificării
bogăţiilor miniere ale stibsolului românesc, precum şi in prelucrarea
metalelor abţinute mai ales pentru perioada istorică ocuprinsă intre se
r.olele IV--XIV, sectoare aproape total lipsite, pînă in vremea din urmă,
de investigaţia ştiinţifică corespunzătoare. Nu pentru că n-ar fi existat
o asemenea activitate pe teritoriul carpato-danubiano-pontic, ci pentru
faptul că aşa numitul mileniu al "tăcerii" n-a beneficiat de o cercetare
istorico-arheologică sistematică, organizată. Aşa se explică . de ce in lu
crări de specialitate apărute peste hotare, lipsa unor studii oare să evi
denţieze procesul de valorificare minieră :şi de prelucrare a metalelor
obţinute pe teritoriul Transilvaniei ,în special, după secolul al IV-lea
şi pînă in secolul al XI-lea, a fost interpretată oa lipsă a unor dovezi
materiale ale practicării acestor indeletniciri şi, deci, inexistenţa unei
populaţii sede11tare, autohtone care să pună in valoare asemenea bogăţii.
Rezultatele obţinute pînă in prezent mai 'cu seamă in cel"'Cetarea acestei
perioade, rezultatele analizelor de laborator efectuate asupra unor vesti
gii materiale scoase la iveală in diferite aşezări omeneşti de pe intreg
teritoriul României, datthd din secolele IV-XIV, demonstrează cu te

meinicie, că activitatea de valorificare a principalelor bogăţii miniere
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şi de prelucrare a acestora a reprezentat o constantă a societăţii de pe
teritoriul carpato-danubiano-pontic, atit inainte de secolul al IV-lea cit
şi după aceea, o permanenţă a vechilor locuitori ai României cu mul
tiple posibilităţi de atribuire etnică.
Vom încerca să prezentăm, in cele ce urmează, principalele rezultate
obţinute pînă în prezent prin investigaţia istorico-arheologică în ceea ce
priveşte valorificarea unor bogăţii miniere de bază, de către locuitorii
din spaţiul carpato-danubiano-pontic începînd din epoca dac:ică, eviden
ţiind, astfel, activitatea neîntreruptă de valorificare a unor metale
.,cheie", utilizarea unor tehnologii extractivo-reducătoare şi de prelu
crare specifice, cu valenţe probatorii în continuitatea etnicA de-a lungul
intregii perioade menţionate, în perenitatea unor elemente de civilizaţie
dacică şi romană în structura societăţii medievale român�ti.

Cea de a doua epocă a fierului, cunoscută sub numele de La Tene,
se inscrie in ist.Qria societăţii de pe teritoriul patriei noastre ca o epocă
de meri transformări social-economice şi politice, consecinţa cristalizării
unor noi structuri in sinul comunităţilor umane din ·acea vreme, din a
căror convergenţă va r�zulta infloritoarea civilizaţie geto-dacă ajunsă
la maturitate în secolele I i.e.n.-I e.n. In cadrul acestei mari civilizaţii,
valoriifioarea unor bogăţii rninieore de ·ba�, a constituit o componentă
fundamentală;. dînd strălucirea corespunzătoare eulturii materiale a stră
moşilor noştri.
Cereetări recente au demonstrat cu suficiente dovezi că procesul de
valorificare a unor bogăţii miniere, ca aurul, argintul şi fierul, de pild6,
cunoscuse la geto-daci o sensibilă dezvoltare, comparativ cu epoca an
terioară. Un număr de peste 25 de aşezări geto-dace situate fn cele mai
diferite forme de relief de pe tot cuprinsul vechii dacii conţin argu
mente certe in privinţa ex tracţiei , reducerii minereului de fier1 şi pre1 Citeva din aceste a$ezirl : Doboşenl (jud. Covasna), Clreşu (jud. Mehedinţi),
Bragadiru (jud. Ilfov), Sercaia (jud. Bra110v), Sarmizegetusa, Telluc şi Ghelar (jud.
Hunedoara), Ocniţa (jud. VIlcea), Teliţa şi Histria (.)ud. Constanţa), Stăn
(jud.
Botoşani),
Poiana-Tecuci,
Dăneşti
şi
Sofroneşti
(jud.
Vas
ceşti
lui) etc. (Z. Szekely, Raport preliminar asupra sondajelor executate de Mw:.eul re
gional Sf. Gheorghe, in anul 1956, in Materiale, V, p. 231-233 ; E. Bujor, L. Roşu.
Cuptoare primitive de redus minereul de fier din epoca geto-dacă descoperite l4
Cireşu, !n Rev. Muzeelor, 1968, nr. 4, p. 308; L. Roşu, Consideraţfi cu pritrire l4
structura societăţii dacice, inainte de Burebfsta., in Rev. Muzeelor, 1978, nr. 3, p.
46-47; M. Turcu. Cuptoare pentru redu.s minereul de fier descoperite la Bragadiru
(sec. II-I Le n.), in In Memoriam Constantin Daicoviclu, Cluj, 1974, p. 389 ; I . Glo
dariu, E. Iaroslavschi, Civilizaţia /ferului la aaci, Cluj-Na.poca, 1979, p. 21 şi urm. ;
O. Floca, VUla rustica şi necropola daca-romană de la Cinciş, fn Acta Musci Na
pocensis, 1965 (Il), p. 166 ; A. Florescu, S. Raţă, Complexul de cetăţi daco-getlce
(sec. VI-III f.e.n.) de la Stănceştt-Botoşani, in Studii I$Î Materi ale de Istorie, Su
ceava, 1969, p. 9-18 ; N. Maghiar, Şt . Olteanu, Dtn fstorta mineritului fn Româ
nio, Bucureşti, 1970, p. 43-44; Şt. Olteanu, Aspecte ale civtllzaţiei geto-dacice fn
lumina cercetărilor recente, fn Revista arhivelor, 1979, nr. 2, p. 1 15 şi urm. E"tc.
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l�rării metalului obţinut, precwn cuptoare de redus (întregi sau frag
mentare), bucăţi de minereu de fier, zgură rezultată din procesul redu
cerii, lu pe de metal, fragmente din tubul de lut al foalelor pentru in
trodus aerul in cuptor, grămăjoare de calcar servind ca fondant, unelte
variate de prelucrat metale, dbiecte finisate sau în curs de finisare etc.
S-a demonstrat recent că dacii, strămoşii noştri, valorifioau pe lîngă
zăcămintele primare din centrele miniere recunoscute, ca cele din Tran
silvania �i Banat mai ales, rezervele aluvionar-sedimentare �i de nea
formaţiuni aflătoare în aproape toate formele de :relief, pe care astăzi
industria noastră naţională le neglijează datorită randamentului lor
scăzut la nivelul tehnicii şi cerinţelor actuale. Dar tocmai valorificarea
şi a acestor resurse miniere de importanţă locală pune in lumină nivelul
ridicat de cun�tinţe tehnologice a minerilor daci de identificare a len
tilelor de minereu aflate in structurile sedimentare, de extracţie a rne
talului; de eliminare a substanţelor nefolositoare prin calcinarea mine
reului de fier, utilizarea fondanţilor pentru uşurarea procesului de re
ducere, introducerea condiţionată a aerului în cuptorul-furnal, c:upelarea
metalului prin operaţiuni de amalgamare cu alte metale asociate etc.
In legătură cu procesul reducerii propriu zise a minereului de fier
din epoca dacică, două constatări vin să confere acestuia unele parti
cularităţi . Este vorba, mai intii, de nişte plăci discoidale din lut, desco
perite la cuptoarele de redus de la Ddboşeni ·(jud. Covasna), ceea ce pre
supune, fără îndoială, existenţa unor deschideri laterale, prin care l'e
introducea fl'llierul foalelor manuale fluier protejat de acele plăci disroi
dale. Totodată, însă, o asemenea deschidere folosea şi la evacuarea in
cărcăturli cuptorului, evitindu-se, astfel, distrugerea integrală a acestuia
şi, de asemenea, pentru a controla procesul de reducere. Această pa rti 
cularitate s-ar intilni pentru prima oară pe teritoriul României in epoca
dacică şi ar constitui o modalitate tehnologică nouă, vizind scurtarea
timpului de pregătire a unei noi şarje 2, controlul tehnic efectuat asupra
procesului propriu zis.
A doua constatare se referă la cunoştinţele topitorilor daci. Anali
zele de laborator efectuate asupra unei cantităţi importante de vestigii
ale reducerii au demonstnat că la Ocniţ.a (jud. Vîlcea), �re dacică,
ajunsă in secolul 1 i.e.n. �i secolul 1 e.n. la un nivel de dezvoltare deo
sebit, m�terii daci rposedau, in ceea ce priveşte procesul obţinerii fif'
rului, bogate cunoştinţe tehnice care le permiteau realizarea acelui prag
de temperatură din interiorul cuptorului, necesar separării dt mai dP
pline a zguri i de metalul propriu zis 3_
,

2 I. Glodariu, E. laroslavschi, op. cit., p. 35. Cuptoare de construcţie asemă
nătoare se lnUlnesc fn aşezarea germaniei de la Gera-Tinz din sec. I-111 e.n. (!;.
D usek, In Alt-Thiiringen, Weimar, 1965, p. 95 şi unn.), in Cehoslovacia, in Po
lonia, şi la est de Nistru datind din sec. III-IV· e.n. (M. A. Tihonova, in Kratkie
soob�cenie, 1974/140, p. 11 şi urm.).
3 Anellzele flzleo-chimice au ._t efectuate in laboratoarele Muzeului de istorie
al R.S.R. de către ing. chimist Doina Seclăman care are in pregătire rezultatele
In detaliu ale acestor analize.
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•
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Cucerirea Daclei de către romani ·in unna războiului din 105-106
a maroat o nouă epocă in istoria societăţii de pe teritoriul carpato-danu
biano-pontic caracterizată , in general, prin procesul de împletire dintre
civilizaţia geto-dacă şi cea romană, proces prin care fondul cultural da
cic s-a îmbogăţit prin receptarea unor componente de bază ale culturii
şi civilizaţiei romane.
In acest con text se inscriu şi realizările din domeniul valorificării
bogatelor resurse miniere ·(me tale preţioase şi fier mai cu s eam ă) ale
solului şi s ubso lului Dadei romane şi de prelucrare a metialelor obţinute,
sectoar e in care impletirea dintre tehnologia tradiţional· ă �i cea a noilor
ven iţi se e videnţiaz ă cu putere, punind in valoare certele sale valenţe
de argument al continuităţii acestei activităţi pe te rito ri ul României.
Procedind la o l'ganizar ea noului teritoriu cuce11it, rom anii au acordat,
precum se ştie, o atenţie deosebită exploatărilor miniere, din Transil
vania mai cu seamă, preluind vechea extracţie şi continuind-o etlt prin
băştinaşi oa vechi cunoscători ai mineritului local, cit şi prin colonişti
atiuşi in acest scop ex toto orbe romana �.
Cu o 1bogată experienţă în exploatarea bogăţiilor miniere in general,
romanii şi--au concentrat activitatea de valorificare a zăcămintelor au
rifere din principalele centre transilvănene unde conţinutul in aur era
foarte ridicat (peste 30 g la tona de minereu) ;
·To todată , a fost continuată fli exploatarea minereului de fier, mai
cu seamă de la Ghelar şi Teliuc (jud. Hunedoara) şi în imprejurimile
acestora. Interesantă pentru continuarea exploatării fierului in această
zonă de către vechii locuitori ai Daciei , este descoperirea de la Cinciş,
c omun a rreliuc, a unei necropole din s ecolele II-III e.n. aparţinlnd
populaţiei autohtone, daco-romane. In unele morminte au fost puse oda tă
eu corpul defunctului �i 1bucăţi de minereu de fier, simlbol al oc upaţiei
din viaţă a decedaţilor 5.
Nu cunoaştem dacă minerii daci atingeau mari profunzimi în ex
pl oa tarea subterană prin galerii. Se cunosc, in schimb, acele cuniculi,
roma n e des·chise şi înaintate Sn rocă tare ş i compactă, armate cu grinzi,
căptWlite cu sc induri. Legătura intre ·galerii se făcea prin puţuri ver tical�
sau indinate cu trepte in talpă cum sint puţurile păstrate pină la ex
ploatarea modernă la Ruda lîngă Brad (jud. Hunedoara) �i la Alm aşul
Mare (jud. Alba). Exploatarea filoanelor aurifere începea in afloriment,
la zi , şi con ti n ua prin ad in ci rea in subteran mer·g ind pînă la ci teva sute
d e metri 6.
P.entru evacuarea apei din gal eri i , romanii au introdus roata hi
draulică cu cupe, acţi onată manual ; resturile unei asemenea roţi au fost
4 V. Cristescu, Viaţa economici! a Daciei romane, Bucureşti, 1921, N. Maghiar,
St. Olteanu, Din istoria minerftului in Rom4nia, Bucureşti, 1970.
5 D. Protase, Problema continuităţii in Dacif în lumina arheologie! şi numi.s
maticii, in Bucureşti, 1968, p, 58.
6 N. Maghiar, Şt. Olteanu, op. cit., p. 63 şi urm.
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găsite i n mina d e la Roşia Montană, precum �i 1n mina Ruda de lîngă

Brad 7.
Iluminarea minelor se efectua

cu opaiţe (lucemae) cu două orificii
(lucerna bilychnis), cu trei orificii (lucerna tri lych nis) sau ma i multe
asemenea orificii (lucerna polilychnis) La Roşia Montană, la Zlatna, la
Vulcoi-Coralbia şi 1n alte centre miniere s-au descoperit numeroase opaiţe
romane, purtind ştampila atelierului in care au fost lucrate, multe dintre
ele fiind ronfecţionate in Dacia.
In această amplă activitate de valorificare a bogăţiilor miniere ale
Daciei a fost folosită, 1n ·primul rind , mina de lucru locaiă cu o bogată
tradiţie, după cum am văzut în exploatarea metalelor de bază. Au fost
utilizaţi mai cu seamă locuitorii din ronele miniere care moşteniseră din
tată-n fiu meseria de miner ca cei din aşezările de la Deusara, Resculum
şi altele. Potrivit tablelor cerate s-a folosit, de .asemenea, munca copiilor
in special în galeriile de extracţie 8• Investigaţia arheologică a eviden
ţiat numeroase �ezări ale minerilor localnici din secolele II-III, precum
şi cimitire ale acestora ca, de pildă, cimitirul din dealul Corabia din
Bucium. Inventarul acestor morminte atestă situaţia mizeră din timpul

vieţii 0•

Numărul mare al aşezări lor acestora lasă să se întrevadă rolul im
portant al populaţiei băştin• (dace) in exploatarea bogăţiilor miniere
din subsolul Daciei în secolele II-III, moştenitori direcţi ai bogatelor

cunoştinţe în această privinţă din epoca geto-dacă.
Ală'turl. de ei, minerii colonişti fie că este vorba de m ineri dalmatini
din seminţi ile Pirustae, Baridustae, Sardeates, fie că este vorba de mineri
panoni, greci, orientali etc. menţionaţi in tăbliţele cerate, au contribuit
la · dezvoltarea tehnicii miniere din Dacia. Fără ândoială că fondul teh
nologic autohton a fost imbogăţit prin receptarea de procedee tehnice
noi in valorificarea minereurilor folosite 1n centrele miniere din impe
riul roman, de pildă, in cele din Spania (introducerea roţii hidraul ice de
evacuare a apei din galerii, exploatarea in subteran prin .fişii orizontale
ascendente, sistemul puţurilor indinate cu trepte in tablă, "treptele ro
mane" etc.) ; alături de aceste noi procedee tehnice, s-au menţinut prac
tici tehnologice lntilnite la ·g eto-daci in proces ul de reducere a mi ner eu
lui de fier în special, in ai n te de cucerirea romană, atestate la analizele
de laborator a vestigiilor din perioada de după secolul al III-lea.
Economia de transformare, prelucrarea propriu-zisă a metalelor, a
inregistrat şi ea in domeniul uneltelor unele structurări in măsură să
sublinieze fenomenul de receptare de către societatea autohtonă a for
me-lor de cultură materială din lumea romană. � e ste cazul tipului de
brăzdar tie fier cu manşon cunoscut sub numele de brăzdar de tip ro
man. Datorită calităţilor sale; în special a mai marii lui efici enţe , în
raport cu cel aşa numit dacic, cel dintii s-a impus tot mai mult încît
7 Ibidem, p. 67-70.
8 Corpus inscriptionum Latinarum, Nr. VI.
9 C. Daicoviciu, Les .,Castella Dalmatarum" de Dacie, fn Dacia, N. S., 11, 1958,
p. 265 ; N. Maghiar Şt. Olteanu, op. cit., p. 86-87.
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după secolele IV-V cel dacic dispare aproape complet. Descoperirea a
numeroase brăzcLare de fier datînd di.n seco.Lele II-III in marea lor ma
joritate de tip roman, precum cele de la Dedrad şi Sucldava atestă gra
dul de receptivitate şi transmisie din fondul civilizaţiei romane a unor
realizări pe care societatea le va pel'fecţiona continuu de-a lungul se
colelor.
Alăturt de aceste noi elemente, S-'81\l menţinut practici tehnologice
din fondul getD-'dac, atit in procesul de valorificare a bogăţiilor miniere,
cit şi i n cel de prelucrare propriu-zisă a acestora. Prezenţa lor de
monstrează cu toată claritatea că societatea de pe teritoriul vechii Dacii,
o populaţie statornică, a solicitat in procesul muncii aceste valori de
civilizaţie materială preluind şi adaptînd unealta cu cel mai mare ran
dament, inditferent de mediul ei de provenienţă. Pirivită prin această
prismă, cucerirea Daciei de către romani nu numai că n-a pus capăt
procesului de valorificare a bogăţiilor miniere ale subsolului Daciei, ci,
din contră , a continuat exploatarea acestora adăugînd la tehnologia tra
diţională, noi procedee tehnice, din a căror receptare tŞi adaptare la
realităţile social-economice din Dacia, au rezultat forme superioare de
civilizaţie ce-şi vor afirma perenitatea in secolele următoare, tn ciuda
vicisitudinilor istorice.
"

Retragerea aureliană de pe teritoriul Daclei romane in a opta decadă
a secolului al III-lea, urmată de impactul popoarelor migratoare au avut
consecinţe importante asupra evoluţiei societăţii de la nordul Dunării,
încetinindu-i ritmul de dezvoltare din etapele anterioare. Această reali
tate istorică nu trebuie însă e:x.agerată. Cercetările recente au demonstrat
că societatea din spaţiul carpato-danu:biano-pontic şi-a conservat, in
mare măsură, elementele de civilizaţie create pînă atunci, fapt care i-a
asigurat evoluţia ei ulterioară către forme superioare de organizare so
cial-economică şi politică. Unul dintre cele mai edificatoare exemple · în
acest sens <il constituie activitatea de punere în valoare a rezervelor mi
niere, in special a minereurilor de fier din subsolul vechii Dacii, conti
nuitatea neintreruptA, de exploatare a acestora în intreaga perioadă de
după secolul al III-lea in limita aceloraşi parametri tehnici din etapa
anterioară, fapt care presupune in mod obligatoriu persistenţa aceleiaşi
populaţii, a aceluiaşi cadru demografic, in general, din secolele ante1
rware.
Cercetările efectuate pînă in prezent au evidenţiat un număr de
peste 80 aşezări datind din secolele IV-XI, situate pe i ntreg teritoriu
carpato-danubiano-pontic, in care s-a desfăşurat o intensă activitate de
valorificare a minereului de fier, mărturie fiind cuptoarele de redus (in
tregi sau fragmentare}, bucăţi de zgură de fier, de minereu, materiale
auxiliare <'a fondanţi de pildă, fragmente din fluierul foalelor manuale,
cărbune mangal servind drept combustibil etc. Intre cele mai reprezen
tative descoperiri in acest sens se remarcă cele de la Fizeş şi Soşdea
(ju:l. OaPaş-Severin), Bezid (jud. Mureş), Soporul de Cimpie (jud. Cluj),
•
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Bratei (jud. Sibiu), Ghelar (jud. Hunedoara), Tirgşor, Sirna şi Budu
reasca (jud. Prahova), Dulceanoa (jud. Teleonnan), Zimnicea (jud. Illov),
Brăeşti şi Horodiştea (jud. Botoşani), Epureni şi Fedeşti (jud. Vaslui),
Udeştt (jud. Suceava), Davideni, Izvoare-Bahna (jud. Neamţ), Păcuiul
lui Soare, Capidava şi Dinogetia (jud. Constanţa) to etc.
Descoperirile amintite ridică cîteva probleme fundamentale legate
de procesul extractiv-reducător.
Mai intii originea minereului redus ,în aşezările amintite. Analizele
de laborator efectuate asupra unor bucăţi de minereu şi zgură de fier
descoperite la locul de reducere au evidenţiat structuri asemănătoare
ale acestor vestigii provenind din localităţi diferite. In cazu l probelor de
la Dulceanca şi Dridu, de pildă, prezenţa aluminiului in mare cantitate
(9 şi respectiv 1 20fo Al), oonsti1nlie un indicilu asupra sursei de exploatare
a minereului de fier, anume acele şisturi silicoase conţinînd mineralizaţii
de oxizi de fier de neoformaţie existente în zonele respective.
Se confirmă presupunerile că, la nivelul epocilor respective, erau
puse in valoare nu numai depozitele primare, dar .şi cele secundare
răspîndite în toate formele de relief, situaţie similară cu cea observată
in cadrul societăţii din secolele anterioare.
In legătură cu această valorificare a mineralizaţiilor secundare de
importanţă locală, este de subliniat marea dificultate a identificării mi
nereului de fier in cadrul lentilelor de neoformaţiuni, in care oxizii de
fier sint cantonaţi, aproape in toate rocile sedimentare, ca pigmenţi sau
ciment de legătură. Fiind, in general, roci, de neoformaţiuni ale pro
cesului de alterare şi precipitaţie, oxizii de fier se găsesc in compania a
numer oase altor substanţe minerale a căror eliminare pune probleme
tehnice deosebit de sensibile şi complexe. Or, aceste realităţi presupun
bogate cunoştinţe pentru depistarea materiei prime respective, cu
noştinţe, IOOl"e , pe VTeiiilea aceea, nu se căpă,tau decit prin transmisia lor,
a experienţei in această privinţă, din tată în fiu, din generaţie în gene
raţie de-a lungul veacurilor, in cadrul aceleiaşi comunităţi omeneJ?ti sta10 E. Iaroslavschl, R. Petrovschl, Cuptoarele de redus minereul de fier de la
Ffses jud, Caraş-Severln, in Tibiscum, 1974, p. 147 şi urm. ; Z. Szekely, Sondaje
executate de Muzeul regional dln Sf. Gheorghe, in Materiale şi cercetări arheolo
gice, VIII, p. 336-337 ; D. Protase, I. Ţigăra, Şantierul arheologic Soporul de Cîm
pie (reg. Cluj}, in Materiale şi cercetări arheologice, VI, p. 352 ; 1. Nestor, Cerce
tările arheologice de la Brate!, in Materiale şi cercetări arheologice, VIII, p.
626-627 ; Natura, 1930, Nr. 6, p. 33 ; descrierea cuptorului descoperit aici şi in
Catalorue of the Collections in the Science-Museum South Kensigton-Metallurgy,
1925, p. 13 ; V. Teodorescu, Comunicare lo cea de o XIII-o sesiune ştiinţifică de
rapoarte arheologice, Oradea, 1979 ; St. Oltcanu, V. Teodorescu, N. Neagu, Rezul
tatul cereet4rilor arheologice de la Şirna (jud. Prahova}, anul 1978 cu privire la
secolele III-XI, in Materiale şi cercetări arheologice, a XIII-a Sesiune anuală de
rapoarte, Oradea, 1979, p. 278 ; S. Dolinescu-Ferche, Aşezări din secolele III şi VI
e.n., fn sud-vestul Munteniei. Cercetările de la Dulceanca , Bucureşti, 1974, p
62-98 ; E. Zaharia, M. Petrescu, N. Zaharia, Aşezări omeneşti pe teritoriul Mol 
dovei din epoca paleolitfcă plnă in secolul al XVII-lea, Bucureşti, 1970. p. 241,
274 ; Gh. Coman, lnstaloţll pentru foc fn aşezările culturU Drtdu fn sudul Mol
dovei, Iri Danubius, 1970, p. 167 şi unn. ; P. Diaconu, Şantferul arheologic Păculul
lui Soore (r. Adamclili), in Materiale şi cercetAri arheolo rice , VII , p. 604.

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

22

ŞTEFAN OLTEANU

tornice. Tocmai de aceea valorificarea bogăţiilor mtmere reprezintă,
poate, cea mai importantă ocupaţie care conferă populaţiei care o practică
caracterul statornic, permanent asemenea indeletnicire fiind incom
patibilă cu nomadismul.
O constatare cu adinci semnificaţii istorice se referă la permanenţa
acestei activităţi pe tot parcursul epocii la oare ne-am referit, adeseori
in cadrul aceleiaşi aşezări, de pildă, la Tîl'gşor, Şirna, Dulceanca, Bu
dureasca, Bratei. etc., in ciuda condiţiilor politice prilejuite de migraţia
popoarelor. Activitatea neintreruptA de punere în valoare a acestor bo
găţii miniere in cadrul aceleiaşi aşezări, procedeele tehnice folosite, re
prezintă incontestalbile mărturii ale tradiţiei acestei ocupaţii din epoca
dacică pînă tirziu in evul mediu românesc. Această dăinuire a tehnolo
giei tradiţionale a fost pusă in evidenţă de unele rezultate semnificative
ale descoperirilor făcute şi ale anali:relor de laborator.

Dacă caracterul tradiţional al utilizării fondanţilor in procesul de
reducere a minereului de fier ar putea fi, eventual, contestat, acest pro
·cedeu fiind cunoscut şi de alte populaţii sedentare cu care populaţia de
pe teritoriul României a avut diferite contacte în decursul mileniului
I e.n., unele particularităţi ale tipului de cuptor folosit nu mai lasă nici
o îndoială asupra transmisiei cunoştinţelor tehnice in cadrul aceleiaşi co
munităţ i de viaţă. Este vorba de dăinuirea in spaţiul carpato-danubian
a tradiţiei geto-dacă de utilizare a tipului de cuptor de redus minereul
de fier prevăzut cu orificiu lateral amenajat la •bam acestuia, pentru
evacua rea incărcăturii şi pentru folosirea foalelor manuale. După cum
am observat mai sus, acest tip de cuptor, cu imbunătăţirea tehnică amin
tită, se .întîlneşte la daci, pentru prima oară in secolele II-I te.n., la
alte popoare el fiind atestat in secolele II-IV e. n. Dăinuirea acestui tip
de cuptor pe teritoriul României, atestarea utilizării lui, tn continuare,
dupa secolul al III-lea a fost pusă in evidenţă de descoperirile făcute la
Fizeş şi Şoşdea (jud. Caraş.&verin) datind din secolul IV. &te vorba
de mai multe cuptoare de redus minereul de fier asemănătoare ca ma
nieră de construcţie cu cele de la Doboşeni din secolele II-I i.e.n., Par
ticularitatea oare asigură identitatea tehnologid a cuptoarelor de la
Fizeş şi Şoşdea cu cele de la Doboşeni o constituie prezenţa in construc
ţia lor a deschiderii laterale aflată la nivelul de călcare, deschidere care
se ast u pa in timpul funcţionării cu o placă dlscoidală periorată prin -care
se introducea fluierul foalelor manuale. După terminarea reducerii, ·în
cărcătura cuptorului se evacua prin acea deschidere Laterală, cuptorul
se putea pregăti pentru o nouă încărcătură, evitîndu-se astfel distrugerea
acestuia.
Pe de altă parte, rezultatul analizelor de laborator efectuate asupra
unor vestigii ale procesului de reducere des-coperite la Ciurelu (Bucu
reşti) datînd din secolul al VI-lea reprezintă o nouă dovadă a dăinuirii
unor metodologii te�hnice întîlnite la geto-daci. Am prezentat mai sus
rezultatul analizelo17 efectuate pe vestigiile reducerii minereului de fier
de la Ocniţa din secolele I.î.e.n.-1 e.n., concretizat in cunoştinţele teh
nk-e pe care le posedau meşterii topitori daci in realizarea acelui prag
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al temperaturii necesară separării in condiţii optime a metalului pro
priu-zis de sterilul existent in minereu. Potrivit rezultatelor obţinute
prin analiza materialelor de la Ciurelu de lingă Bucureşti, topitorii din
aşe21area de ai'Ci utnimu şi ei aceeaşi metodologie tehnică precum m�
terii daci de la Ocniţa. Şi intr-un caz şi in altul, este vorba fără indo
ială de transmiterea, din tată-n fiu, din generaţie tn generaţie, a cu
noştinţelor tehnice de-alungul secolelor in cadrul aceleiaşi populaţii.
Terminologia minieră aşa cum ea ni s-a transmis plnă in zilele
noastre, reflectă şi ea vechile tradiţii daco-romane ale acestei indeletni
ciri. Terminologia esenţială legată direct de producţia propriu-zisă este
în cea mai mare parte de origină latină. Aşa de pildă, vechiul termen al
documentelor noaStre medievale, faur, derivă din latinescul lf.abeT, fierul
pe care a�ti meşteri, făurari sau fierari il prelucrau, provine din fer
rum, iar aurul din aurum, cuptorul de redus minereul din coctorium ;
cărbunele din oarbo-oarbonis ; zgura din scoria ; foalele de la foles etc.
Aşadar, cîteva exemple concludente, mărturii incontestabile ale pe
renităţil culturii şi civilizaţiei celor două popoare (dac şi roman), cul
tură şi civilizaţie integrate deplin şi in chipul cel mai firesc cu putin�ă,
în contextul societăţii de pe teritoriul României in secolele III-XI, al
cărei curs continuu de dezvoltare a condus la făurirea culturii şi civili
zaţiei româneşti.
Aceste dovezi demonstrează cu putere că poporul român, izvorit din
impletirea a două mari civilizaţii a continuat să vieţuiasd statornic pe
aceste meleaguri ducindu-şi departe vechile sale indeletniciri, printre
oare şi valorificarea bogăţiilor miniere, moştenite din fondul dacic şi
roman şi făurindu-şi in decurs de secole propria sa istorie.

PERMANENCES DE LA CIVILISATION DACE ET DACO
ROMAINE DANS LA STRUCTURE DE LA SOCitTE
FEODALE ROUMAINE
Re sume
En partant de la reeherche des foullles archeologiques et en utilisant les re

sultats des analyses de laboratoire physicochimlques, eff�ctu�es sur des vestiges
arch�ologiques, l'auteur met en �vidences le ·caractere permanent de la valorisa
tion des rlchesses minieres (des m�taux noblse et du fer) sur le territoire de la
Roumanie des l'�poque dace jilsqu'au Moyen 4ge roumain.
On souligne a cette ocoasion le fait que cette activite de mlse en valeur des
richesses minieres propres pour la population autochtome dace qui a quelques
technoloties specifiques de reduction du mineral ferreux, activite enrichie par les
colons miniers au moment de la conqu�tes de la Dacie. Alnsi le fonds technolo
giques dace a-t-il ete augmente par la reception des nouvelles techniques spe
cifiq:ues pour le monde l'oumain. L'emploi de celle-ci pendant le premier mille
naire n.e. par La population locale daco-romaine dans le processus de volarisa
tion des richesses minieres (l'utilisation, par exemple, au IV-VI-eme siecle de la
m�rne technique de r�duction du mineral ferreux dans des fournaux a ouverture
laterale) atteste le m�me cadre demographique dans lequel on a transmis l'expe
rience et les connaissances acquises d'une gen�ration â l'autre. De cette reception
sur le fon d traditionnel dace de certains elements nouveaux de dvi lisation rou
maine, de leur rnelange a resulte la culture materlelle et spirituelle du peuple
roumain qui s'est forge les siecles suivants sa propre histoire.
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ELEMENTE ALE SUPRASTRUCTURII
POUTICE ROMANEŞTI
MOŞTENITE DE LA GETO-DACI
de LIVIU ŞTEFANESCU

1 . Considerind, potrivit materialismului dialectle şi istoric, că istoria
poporului român este isto ria dezvoltării forţelor de producţie , a relaţii lor
de producţie şi sociale, a luptelor de eliberare socială şi naţională, im
potriV'a cotropirii şi dominaţiei străine, pentru libertate şi neatirnare 1,
vom evide-nţia importanţa pe care o are studiul instituţiilor �i dintre a
cestea bineinţeles un loc de seamă il ocupă statul. Se apreciază că pe te
dtariul patriei noastre statul cu aparatul său central s-e manifestat in
societatea strămoşilor IWŞtri in jurul anului 70 te.n. 2•
Cercetările arheologice au scos in evidenţă multiple dovezi care
ai o reQli
tate peremptorie a dacilor 3, apreciază că acesta ar fi putut si genereze
o cultură demnă de oompmm cu cea II"omană �, că el se reflectă din punct
de vedere arheologic intr-o cultură materială un itară , atit de unitat"ă în
oit abia dacă pot fi distilliSe variante <regionale în bogatul rnarterial pro
venit din staţiunile din secolele 11-1 i.e.n. 5, că a existat un stat dac cen
tt·al in munţii Orăştie 6.

atestă indubi.otabil sta·tlul oentreli2Jat in vremea lui Burebista

Raţiunea aprofundării ceroetării elementelor suprasbructurii pol iiice
sintem da
tori să-1 dăm l a repetatele indemnuri de a interpreta just, pe temelia
materialist istorică, da tele şi evenimentele istorice pe eaTe le avem daa societăţii s trămoşilor noştri constă şi in răspunsul pe care

1 Nicolae Ceauşescu, Romdnia pe drumul construirii socieC4ţii sociali.ste mul
t ilateral dezvoltate, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1977, p. 34.
2 • • •. Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din 26-21 octombrie 1977 cu pri
vire la aniversarea a 2050 de ani de lo crearea primului stat dac cenCrallzaC şi
independent, in ScinCeia, 16 noiembrie 1977.
3 Ion Horaţiu Crişan, Burebista şi epoca sa, Editura ş.tiinţifid şi enciclope

dică, Bucureşti, 1977, p. 1 87-209.
4 Paul MacKendrik, Pietrele dacilor vorbesc, Editura ştiinţifică şi enciclo
pedică, Bucureşti, 1978, p. 61.
5. Alexandru Vulpe, Puncte d e vedere privind istoria Doclei preromane, in
Uevina d e istorie, nr. 12/1979, p. 2280.
6 Mioara Turcu, Geto-dacii din Cimpia Munteniei, Editura ştiinţifică şi en
ciclopedid, Bucureşti, 1 979, p. 192.
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torită unei meritorii activităţi desfăşurată de arheologi şi istorici de a
aduna ctt mai multe date şi dovezi 7• Statul, in viaţa societăţii umane 4n
general şi indeosebi pentru naţiunile socialiste de astăzi din această
parte a Europei are o importanţă deosebită, studiul apariţiei şi dezvol
tării sale constituind o preocupare fundamentală atit pentru istorie cit şi
pentru fi8Ctor:ii polirtici de decizie . Aceasta cu atît mai mult cu cit, în .pre
zent, in lume se formulează tot felul de interpretări denaturate, falsi
ficatoare ale unor procese şi realităţi is torice, in scopul justificării unor
stări de lucruri inechitabile atit din trecut cit şi din prezent. De aceea
este necesar să promovăm în abordarea studierii statului in viaţa comu
nităţii noastre o concepţie revoluţionară, care să permită interpretarea
justă, matetia:l'ist-istorică a proceselor şi evenimentelor, a datelor şi in
formaţiilor absolute ·pe care le cunoaştem 8•

2. Problema modului de cercetare, a metodei de investigaţie este pro
prie fiecărui domeniu şi aleatorie în raport cu formarea Tiguroasă a au
torului 11• Credem tnsă că stud iul trecutului comunităţilor umane obligă
la elaborarea unor concepte , legităţi, capaibi le să transforme istoria in
ins trumentul desciirării viitorului societ§ţilor omen�ti ceea ce latinii
numeau : historia magistra vitae.

Karl Marx a' pus in evidenţă esenţa istoriei elaborînd conceptul
formaţiune sOcial-economică sau mod de producţie cu forme variate de
manifestare (asiatic, antic, feudal, burghez-modern) ilustr-ind progresul
societăţii umane to punînd ln evidenţă legitatea lor fundamentală : in
terdependenţa dintre cele două laturi ale acestuia : !forţele de produc
ţie şi relaţiile de producţie. Ceea ce caracterizează 1nsă formaţiunea so
cial-economică sint relaţiile sociale de producţie ajunse pe o anumită
treaptă de .dezvoltare istorică, de aceea Karl Marx preciza : "Societatea
antică', societatea feudală, societatea burgheză sînt astfel de ansambluri
de producţie, fiecare dln ele insemnind totodată o treaptă deosebită de
dezvoltare in istoria o menirii" 11 .

Impotriva pericolului de a schematiza trecutul societăţii uma ne fji
de a naviga pe valurile evenimentelor fiecărei com un ităţi - care sînt
irepetabile �i non-identice - con fundi n du -le cu istoria ca ştiinţă Karl
Karx avertiza in cunoscutul protest contra lui Mihailovschi : "El tre
buie să transforme schiţa mea istorică cu privire la apariţia capitalis
mului in Europa occidentală, �ntr-o teorie istorica-filozofică refeti�
la calea generală pe care trebuie să o urmeze in mod fatal toate po
poarele indiferent de condiţiile istorice în care s...ar afla ele. Eu îi cer
7 Nicolae Ceauşescu, Romania pe drumul construirii societiiţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, voi. 7, Bucureşti, Editura politicA, 1973, p. 826.
8 Idem, voi. 11, 1975, p. 379-381.
9 Mircea Eliade, De la Zalmoxfs la Genghis-Han, Editura ştiinţifici şi en
ciclopediiCă, Bucureşti, 1980, p. 18.
10 Karl Mnrx, Friedrich Engels, Opere, vol. 13, Editura politică, Bucureşti,
1962, p. 9.
11 Idem, voi. 6, 1959, p. 455.
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iertare. Aceasta ar insemna pentru mine, in acelaşi timp o prea mare
cinste şi o prea mare insultă" 12,
Relaţia dintre modul de producţie �i stat oa e lement al supra struc 
turii este evidentă in formaţiunile social-economice caracteristice civili
zaţie i deoareoe aici apar relaţii sociale şi de producţie generatoare a
cestui element al supra.structurii polltioe. nespre m od ul de producţie care
u genera t statul dac sin t exprimate in lite ratura de s pecialitate patru
,

opinii mai importante :
Una di n acestea susţine existenţa comunei primitive intr-o fază fi
nală denumită de mocraţie militară sau uniune trilb ală 13.
O a doua părere susţine existenţa societăţii sclavagiste începătoare
la daci, din vremea lui Burebista �i pînă la pri mele atestă.ri documen
tare despre români, pe baza obştei săteşti ca perioad ă prefeudală H.
O a treia , mai recentă, susţine că societatea dacă incepind din vre
me.ai lui Burebista a trecut de la comuna primitivă la modul de produc
ţie tributal 15.
O a patm apreciere conţ i ne o formulare s pecifică : formaţiunea so

cial-politică de tipul statului 1&.

Pentru a ne a propia şi mai mult de cunoaşterea formaţiunii so cial
economice realizată de strămoşii noştri daci la finele secolului al II-lea
i . e. n şi inceputul secolului 1 i.e.n. adoptăm metodologia consacrată de
materialismul dialectic tii istoric :
generalizarea unor fenomen e nu ca o activi tate de abstractizare
a
esenţei lor ca obiect rgeneral situat deasupra lucrurilor ci aşezarea
c·unoaşterii la nivelul relaţiilor interne fundamentale,
- esenţa ca relaţie internă fundamentală trebuie inţeleasă ca pro
ces generator, ca autodinamică constructivă, ca trecere de la una la
.

-

12 Idem, Ausgewahlte Briefe, Berlin, 1953, p. 367, apud Antoine Pelletier, Jean
.Jacques Goblot, Materiali.&mul istoric şi istoria civilizaţiflor, Bucureşti, 1973, p.
64�5.
13 Mihai Macrea, Procesul separării oraşului de sat la daci, in Studii şi refe
rate privind istoria Romdniei, partea I-a, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti,
1954, p. 141 ; Miron Consbantinescu, Modul de producţie tributal şi orinduirea
tributală, in Probleme economice, nr. 1 1/1972, p. 39.
A se vedea şi discuţia asupre altei lucrări de Miron Constantinescu Schiţa unei teorii mar:riste a formaţiunii social-economice tributale - la Ion
Horaţiu Crişan, op. dt., p. 187-217 ; Radu Vulpe, Getul Burebista, conducător al
intregului neam geto-dac, in Studii şi comunicări, Piteşti, vol. I, 1968, p. 33-55.
14 Constantin Balmuş, in Buletinul ştiinţific al Academiei R.P.R., 1950, 2,
nr. 1, p. 3 şi Constantin Daicoviciu, .in Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Cluj, 1. 1950,
Case. 2. apud Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 187-217.
15 Miron Constantinescu, Despre formaţiunea social-economică tributală, in
Probleme economice, nr. 4/1973, p. 51-86 ; Ion Horaţiu Crişan, op. cU., p.
:!09-217 ; Henri Stahl, Teoria faziirii tipologice şi problema orinduirii tributale,
in Viitorul social, nr. 1/1978, p. 1 13-131 ; Idem, Analiza sociologicii a orinduirii
,.tributale" româneşti, in Viitorul social, nr. 3/1978, p. 534-541 ; Idem, Teorii şi
ipoteze privind sociologia orinduirii tributale, Editura ştiinţifică şi enciclope
dică, Bucureşti, 1980.
16 Mircea Petrescu-Dimboviţa, Scurtii istorie a Dactei preromane, Iaşi, Edi
tura Junimea, 1978, p, 144.
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cee.laltă. Karl Marx însuşi arată că metoda sa dialectică ,.priveşte fie
care formă realizată in mi.;şoare, adică şi sub aspectul ei trecător" 17,
- esenţa nu poate fi concepută ca un obiect general ci ca logica
dezvoltării Obiectului real.
Aceste elemente de metodă materialist dialectică şi istorică funcţio
nează ştiinţific numai prin analiza aprofunclată a materialului furnizat,
i n cazul nostru, de istorici şi arheologi. Prin unnere, pentru a d:i&.'u'ta
de5pre concepbu:l mod de producţie, formaţiune social-«""nomică, la daci ,
cuno�terea ştiinţifică esenţială trece prin analiza tuturor informaţiilor
referitoare la relaţiile sociale şi de producţie in sinul cărora s-a produs
trecerea de la trib la papcxr.
Dacă legea generală este concordanţa necesară a relaţiilor de pro
ducţie cu caracterul forţelor de producţie, cunoa.<?terea ştiinţifică esen
ţială a legii dezvoltării societăţii de pe teritoriul ţării noastre trece
prin studiul empiric al caracterului acestor forţe de producţie şi al struc
turii sale sociale şi de producţie concrete. Sarcina noastră este de a
studi.a realităţile empirice, materialul documentar şi potrivi t dialecticii
marxiste să considerăm ansamblul acestor date sub specia esenţei con
crete şi sub specia necesităţii concrete, adică a le ·gîndi ca singularP. i n
forma conoeptului dialectic şi n u a formula scheme 18•
3. La finele secolului al II-lea ff.e.n. şi inceputul secolului I î.e.n. ni
velul de dezvoltare al forţelor de producţie a determinat in Dacia victo
ria definitivă a noilor relaţii sociale şi de producţie incheindu-se a.artfel
indelun·gata pe!"ioadă istorică a comunei primitive. Arheologia eviden
9
ţiază că 8ICe9t proces se datoreşte meta1turgiei fierului 1 . Se subliniază
de către arheologi că i mpresio nanta gamă de unelte din fier s-a bazat pe
zăcăminte proprii de minereu şi pe iscusinţa dacilor de a obţine fierul
pri n reducerea minereului.
Uneltele din fier au sporit randamentul prelucrării lemnului precum
şi al altor ocupaţii ca : vînătoarea, pescuitul, al'binăritul. Dar o impor
tan.'tă dezvoltare s-a inregistrat in construirea locuinţelor, dependinţe
lor, intăriturilor, construcţiilor religioase. Nivel inalt a atins în acea..,tă
vreme şi ceramica. Deşi tehnica lucrului cu roata, se susţine că a fost
împrumutată 20, dacii au realizat o gamă bogată şi variată de fonne şi
ornamente care proveneau din străvechile lor realizări.
Trecerea la noul mod de producţie, de la comuna primitivă e..<;tP
consemnată de apariţia, pe temeiul revoluţiei provocată de generaliza
rea metalurgiei fierului in nivelul de dezvol tare a forţelor de produc··
ţie, a unor noi relaţii sociale �i de producţie. In acest sens vom e·v i ·
denţia caracterul acestora ş i elementele care a u generat in suprastruct:urn
17 Karl Marx, Frledrich Engels, Opere, voi. 23, Editura politică, Bucur�ti,
1966, p. 27.
18 Miron Constantinescu, Despre form<Jţiunea social-economică tributald, in
Probleme economice, nr. 4/1973, p. 52-53.
19 Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 41-49 ; Mircea Petrescu-Dimboviţa, op. cit.,
p. 1U-173 ; Ioan Glodariu, Eugen Iaroslavschl, Civilizaţia !ferului la daci (sec.
Ir l.e.n. - 1 e.n.) Editura Dacia, Cluj-Napocn, 1979.
20 Ion Horaţlu Crişan, op. cit., p. 407
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societăţii daoe statul . Analiza va cuprinde manifestarea familiei mono-·
game, a proprietăţii private a acesteia asupra mijloacelor de producţie şi
produselor proveni te din mUllJCă , statul cu organele sale locale şi cen
tra le , Soatul, relaţl.i le soailale 081'8dberistioe stadiului dvilizat ca popor al

dacilor.

Familia monogamă, se pare, a urmat in deapro ape evoluţia impune
rii şi genero.lizării mebal1W'giei fierului de la o�ganiza.rea gentilică pe
clanuri 21 di n seoolui al VII-l,ea i.e.n. impun1ndu-se oa o -realitate 'la fi
nele secolului al II-lea î .e.n. şi mai �s în vremea marelui legislator De
ceneu din vre mea uriaşei personal ităţi unificatoare Burebista realizato
rul Dadei centralimte �?i indepen:dente 22. Un m oment edificator în a
cest are peste tim p il prezint ă cheia de boLtă Zalmoxe despre care se
s pu nea oă ar sta alături de alţi mari legislatori ai antichităţii : Mo ise ,
Zoroastru. Familia monogamă a deven it celula socială fundamentală care
stabileşte anumite relaţii cu ce lelalte familii 23 din aşezare (sat). In acest
scop fiecare familie concedează reciproc din li:bertatea sa pentru a o
î ncredinţa �fului (judelui) satului , asigurind astfel instituţia locală de
stat pentru descurajarea eventualilor infmctori iar atunci cînd s-ar fi
produs abateri, repararea prejudiciilor şi sancţionarea v inovaţi lor.
Fami l ia monog amă a daci lor se întemeiază pe respectarea instituţiei
rude niei şi altele decuJ'Igind de aici precum şi pe proprietatea privată
asupra mijloacelor de producţie !Şi produselor provenite din munca sa.
I nstituţia rudeniei este insoţltă de seria de reguli care duc la co nsoli
darea şi de zvol tarea civilim.ţiei. Incălcarea a ces tora constituie infracţiuni
împotriva familiei şi persoanei - incest, viol, bigamie , adulter, abuz de
persoan ă, vătămare corporală, lovire, omor - iar selecţia biologică de
vine o forţă oare propulsează umanitatea di n barbaria tribală a comunei
prim i ti ve conservind şi de zvol tind stadiul uman al civilizaţiei.

Instituţia proprietăţii private a familiei monogame asupra produse
lor provenite din munca sa şi asupra mijloacelor de producţie - pămînt,
turme , un elte , gospodăde, instalaţii tehnice de prelucrare a materiilor
prime indeosebi agro...alimentare - este însoţită de o serie de reguli care
încălcate constituie infrecţiuni impotriva proprietăţii - furt, inşelăciune,
dis trugere - şi a sigură consolidarea şi d ezvoltarea stadiului civilizaţiei
atins de daci, realizat de ei 1n�işi, în vremea lui Burebista. Se ajunge ast
fel la co nserva rea muncii socialmente asigurată prin vi n zare , testament,
succesiune, donaţie, in2lestrare. Privin d, potrivit metodei m ateria list dia
lectice şi istorice, familia monogamă dacă esenţa relaţiei o constituie
fuptul că stadiul atins se dat ore şte cauzelor i nterne ale societăţii, acti
vităţii pennanenie de producţie , a culturii materiale şi spirituale, in
teracţiunii dintre oameni - familii, �ezări, trib - şi natură, creind o

metalurgie proprie a fierului , un nivel deosebit al forţelor de produc21 Alexandru Vulpe, op. cit., p. 2277.
22 Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 461 ; Ion Ion Rusu,
Ion Horaţiu Crlşan, op. cit., p. 482 nota 1529.
23 Alexandru Vulpe, op. cit., p. 2274.
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ţie şi tot ei dacii şi-au creat stadiul civilizaţiei i�ind din ·barbarie.
Toate acestea au o cauză esenţială internă, iar toate celelalte influenţe
exterioare, contactul cu alte comunităţii - unele aflate ·în stadiul tri
bal ca : celţii, cimerienii, sciţii, altele in stadiul civilizat de popor ca :
grecii, macedonenii, romanii - au contribuit doar la accelerarea sau
frinarea acestui proces. In cadrul esenţei interne a societăţii dace s�
situează şi instituţiile caracteristice .relaţiilor gentilke care au evo
luat in dinamica pe care informaţiile arheologice şi istorice ni le
fUTnizează.
Pentru asigurarea stadiului civilizat atins familiile aşezării (sat prin
latinofonie) incredinţează voinţa lor reprezentantului local al şefului
de trib devenit jude prin latinofonie şi-i transferă odată cu pu�a
politică şi ascultarea pentru indeplinirea unor activităţi de apărare �?i
autoapărare precum şi o parte din produsele .proprii obţinute prin
muncă, denumită dare prin latinofonie. Darea şi ascultarea constituie
suportul organelor locale ale statului şi in acelaşi timp şi realităţile de
relaţie şi consolidare ale statului centralizat organizat şi legiferat de
Deceneu sub conducerea lui Burebista. Trebuie să observăm că obli
gaţiile familiei - darea şi ·ascultarea - aveau un dublu caracter : o
parte dmînea la dispoziţia judelui pentru sine şi familia sa şi pentru
nevoile satului, o altă parte era destinată davei aşezare către care gra
vi:tau circa o sută de sate, apoi mai departe către alte organe zonale,
întinderi administrative din care făceau parte mai multe dave şi care
prin latinofonie au primit denumirea de ţară, apoi către organele cen
trale ale statului dac, regele (prin latinafonie), marele preot şi alţi re
prezentanţi ai acestuia, ajutoare ale sale şi familiile lor.
Din punct de vedere al suprastructurii politice a societăţii poporu
lui dac, judele satului, locuitorii davelor, regele, marele preot, alţi re
prezentanţi ai acestora, !familiile lor aveau atribuţii de administrare,
deci şi juridice, milita'I"e şi spirituale (religioase) atit pentru rezolva
rea litigiilor dintre familiile satului, dintre sate, dintre dave sau in <'..a
zul agresiunii din afara Daciei a unor comunităţi străine. Conducărorii
politici, administrativi, preoţii constituiau o clasă socială distinctă de
restul poporului. Izvoarele istorice o atestă in repetate rinduri 24• A
ceasta este in spiritul materialismului dialectic şi istoric o clasă socială
neantagonistă - distinctă
25 întrucît baza societăţii dace nu oferea
condiţiile constituirii proprietăţii private exploatatoare asupra mijloace
lor de producţie iar darea şi ascultarea nu deveniseră instrumentul re
distribuirii inechitabile a plusprodusului datorită condiţiilor interne
caracteristice societăţii strămoşilor noştri.
Familia monogamă şi proprietatea privată a acesteia asupra mij
loacelor de producţie şi produselor obţinute din munca sa, statul cu or
ganele lui locale, zonale şi apoi centralizat şi independent incepind din
-

24 lordanes, Getica, 40 ; Izvoare, 2. Bucureşti, 1970, p. 412-413 : Dio Cassius
apud Ion Horaţiu Crişan, op. cit., p. 195.
25 Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, voi. 4, Editura politică, Bucureşti,

Htst. Rom. LXVIII, 9, 1.
1958, p. 466

nota subsol.
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victoria civilizaţiei dacilor deveniţi din
trib, popor, constituie trecerea defini ti vă, deplină şi ireversi·bilă de la
comuna primitivă la civilizaţie, la cel de-al II-lea mod de producţie, al
II-lea moment al istoriei denumit de Karl Marx oeu un termen general
şi mod de produ cţie asiatic �. 'l'rebuie sulbliniat că aceste instituţii
fundamentale ale poporului nostru 27, civilizaţia sa, sint anteromane şi
antecreştine şi s -au transmis direct, numele lor, prin latinofonie pină
vremea lui Burebista consti tuie

astăzi.
Cea mai importantă reglementare care a stat la baza proce5ului
făuririi civilizaţiei dace o constituie preluarea unei părţi din pămîntul
aşezării in stăpin i:rea directă a familiei monogame. Această situaţie a
asigurat victori a geneoolizării metalurgiei f ierului �i s pori rea uneltelor
din fier care au determi nat creş terea productivităţii sociale a muncii.
Dar preluarea unei păTţi din pămintul aşeză'l'ii -constituia �n ace�i
tim p şi o valorilicare a muncii depuse pentru toonsformarea lui in te
ren a rabil , .păşune, gospodărie ; apa era sU'bjugată la. moară, joagăr,
şteamp, viitoare, piuă. Proprietatea privată a familiei monogame � in
formă o recunoaştere a judelui - in persoana sa insă reprezentat atit
tot satul cit şi autoritatea superioară de la d avă - faţă de terţi. A
ceastă situaţi e se poate reflecta in esen� relaţiei : ca dac - român
prin latinofonie - erai membru al satului şi numai ca sătea n aveai
dreptul să-ţi întemeiezi gospodăria, să-ţi lucrezi pămîntul arabil pentru
tine o parte din pă mt ntu l satului ; să-ţi iei roadele obţinute prin muncă,
să-1 stăpîneşti, să-ţi construieşti casa, dependinţele şi să ai şi folosinţa
mediului natural al satului - apa, pădurea, păşunea, iazul. De obicei,
ş i aceasta o pun in evidenţă cercetările erheologiiCe, teritoriul satului
in stadiul popor, civilizaţie, coi n cidea cu acela in care subsistase sute
de ani

vechea aşezare tribală dacă.
Constituirea familiei monogame, a proprietăţii private şi a statului
dac, :realizate de dacii ,î nşişi ca urmare a generalizării metalurgiei fie
rului a fost î nlesnită prin folosirea îndelungată a monedei, emisiune
proprie chiar, aşa cum evide nţiază cercetările numismatice 28• Moneda
a î nlesnit circulaţia . dării 'Şi ascultării de la celula socială de bază - fa
milia monogam ă - la o rganele locale ale statului şi prin acestea la
organele de stat zonale, regionale şi apoi in vremea lui Burebista la
constituirea şi consolidarea statului centralizat şi inde pen dent. Proprie
tatea privată a familiei monogame şi cale a endogamă, democratică 29 a
trecerii so cietăţi i dacilor de la trib la popor a cuantifioat această rela
ţie eco n omică determinind-o in baza unei indelungate practici şi a fo
l Osiri i monedei ca a zecea parte. C uantumul a fost înveşmîntat apoi de
26 Karl Marx, Bazele criticii economiei politice, vol. I, Editura politică, Bucu
reşti, 1972, p. 423-467.
?.7 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul construirii societiiţii socialiste mul
tilateral dezvoltate, voi. 13, Bucureşti, Editura politică, 1977, p. 34.
28 Constantin Preda, Monedele geto-dacilor, apud Ion Horaţiu Crişan, op.
cit., p. 21.
29 Karl Marx, op. cit., p. 426.
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religi.a creştină în aureolă divi nă , �a cum a procedat şi cu alte forme
de mani festaore a relaţiilor sociale şi de producţie.
O simplă observaţie arată că menţinerea unui număr restrins de
ciTOa douăzeci de familii într-un sat pune mai bine în e vi den ţă dublul
caracter al dării : o parte pentru organele de stat locale care în felul a
cesta obţineau o forţă economică egală cu a consătenilor - judele in
speţă - şi a doua parte pentru intreaga ierarhie a statului - dava,
ţara, Dacia. O astfel de realitate apare atit arheologic cit şi documentar
din momentul consemnării ei 30• De la strămrn;;i i n�tri daci ni s-a
transmis şi regula ca satul să poarte numele judelui său 31.
Militar, satul se apăra impotriva atacurilor comunităţilor stTăine
cu toţi locuitorii săi, situaţie surprinsă pînă tîrziu în istoria popomlui
nostru.
Reglementarea relaţiilor agrare în modul specifi c sOCli etă ţ ii dac-e a
constituit resortul vital al acesteia. Crearea limbii române în cadru l
familiei, .poporului , prin latinofonie este apreciată ca o î mpleti re a ci

vilizaţiei dacilor cu civilizaţia romană 32• Nici dreptul roman sdavagi�t
şi nici cel feudal bizantin, impuse temporar şi violent pc anumite părţi
ale pămfintului Daciei nu au asemănare cu vechea regl em en tare agrară
a s trămoşi lor noştri l egi!fera tă de Deceneu in vremea marelui Bul"('
bista !Şi transmisă prin latinafonie in tennenii săi în ceea ce con�ti in ţa
de sine a locuitorilor acestui pămint numea : ,.aşa este de la inceputul
ţării" sau ,.acesta este oblcei.ul pămîntului " iar evul mediu cărturăresc
a inregistrat noţiunea de jus valachicum 33, cu puternice realităţi pînă,
la finele secolului al XVI-lea cînd s-au generalizat relaţiile de depen
denţă feudală pri n oruminire ceea ce echivala cu o cale endogamă, de
vindere a proprietăţi i tfunclare. Acest proces o�nic in Muntenia şi
Moldova are corespondent prin introducerea violentă a stăpînirii străine,
de cucer ire a feudalilor maghiari in Transilvania în secolul al XIII-lea
şi al celor otomani in secolul al XV-lea in Dobrogea şi nordul Deltei
Dunării, feudalism exogam.

Oraşele din harta lui Ptolemeu sint centrele politico-administrative
ale statului d ac. avînd nume caracteristic cvasi-unanim t ermi nate in
dava iar cele 15 popoare :V. cum le numea Vasile Pârvan sau triburi
intr-<> aooepţiune recentă 35 nu pot fi decit subdiviziunile poporului daoc

30 • • •. D. I. R- veacul XVI, Moldova, Editura Academiei R.P.R., 1953,
p. 5.

vol.

1,

31 Ibidem, pp., 187, 197, 333.
32 • • •, Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român. Editura poli
tică, Bucureşti, 1975, p. 6 19.
33 Ion Bogdan, Citeva observaţiuni asupra fndatoririlor multiple ale cnejilor
şf boiertlor moldoveni, in Analele Academiei Române, Memoriile secţiei istorice,
Seria a 11-a, tom. XXX (1908) p. 6-8. A se vedea căutări de inceput şi la Ioan
Nădejde, Istoria. Originea dreptului consuetudinar romcin, reeditat in Analele
de istorie, an. XXV, nr. 2/1979, p. 75-91.
34 Vasile PArvan, Getica, Bucureşti, Cultura Naţionali, 1926, p . 247-250.
35 Constantin C. Glurescu, Dinu C. Giurescu, Scurt4 istorie a romcinilor. Edi
tura ştiinţifici şi enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 24-25.
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unificat de la Burebista la �Decebal şi supravieţuind prin latinofonie
intr-o :manieră caraclterliStică : moldoveni, maramureşeni, bucovineni,
transilvăneni, bănăţeni, olteni, munteni, dobrogeni.
Constituirea centrelor administrative a f-ost deasemeni realizată in
mod realist pe temeiul unei îndelungate locuiri teritoriale astfel că pe
temeliile dave-lor s-tau realizat şi în continuare după intreruperea .ac
tivităţii aparatului central din vremea năvălirii popoarelor migratoare,
reşedinţelor judeţelor, unele din ele supravieţ.uind şi astăzi. In condi
ţiile aspre, uneori dramatice ale apărării pămîntului impotriva migra
tarilor situaţi incă la finele comunei primitive in stadiul tri·bal 36 şi în
absenţa aparatului central satul a organizat forţa sa public-statală de
autoconducere şi autoapărare cm"e a .fost denumită teoretic sub -con
ceptul de stat neorganizat 37.
Explicaţia dată de numeroase studii in mod pertinent abordată de
pe terentU� solid .al multor discipline 38 privind moştenirea societăţii dace
tronsmisă poporului nostru, român, continuitatea sa ·in spaţiul carpato
dan ulbian o- pontic este ·completată cu prezentarea de faţă in mod succint
a elementelor suprastructurii politice. Instituţiile fundamentale ale po
porului nostru, familia monogamă, proprietatea privată şi statul sint
moştenite direct �i neintrerupt de la strămoşii noştri daci care le....au
creat în mod deplin, definitiv şi ireversibil in vremea lui Burebista şi
a marelui său legislator Deceneu. La ·temelia acestora a stat esenta pro
prietăţii funciare, o reglementare a !f'elaţiilor agrare, sociale şi de pro':"
ducţie specifică dacilor oare prin latinafonie au creat limba română
poporul român. De acee a nu sint pe pămîntul românesc sate, or�e. re
şedinte ori Mpitale ale popoarelor migratoare iar unele urme indeosebi
ale triburilor slave se descoperă .arheologic la marginea satelor româ-

36 Nitcolae Ceauşescu, op. cit., p. 486.
37 • • •, Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Rom4n, Editura politică.
Bucureşti, 1975, p. 619.
38 Constantin C. Giurescu, Formarea poporului român, Editura Scrisul ro
mânesc, Croiova, 1973 ; Panait N. Panaitescu, Răbojul. Studiu de istorie econo
mică şi socială la români, Bucureşti, 1946 ; • • •, Istoria României, vol. I, Edi
tura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 775-809 ; Dan Gh. Teodor, Teritoriul
est-carpatic in veacurile V-XI e.n., Editlll'a Junimea, 1978 ; Constantin C. Giurescu,
Dinu C. Giuresou, Istoria românilor, vol. I, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 1261 56 ; Suzana Dolinesou-Ferche, Aşezări din secolele IV-VI e.n. in sud-vestul Mun
teniei. Cercetările de la Dulceanca, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1974 ;

• • •, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite fn România,

Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976 ; Ion Nania, Istoria vfnătorii fn Ro
mâni4, Editura Ceres, Bucureşti, 1977 ; Matilda Caragiu-Marioţeanu, Compendiu
de dialectologie rom4nă, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975 ;
Ion I. Rusu, Elementele traco-getice fn Imperiul roman şi fn Byzanttum, veacu
rile III-VII, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976 ; Anca Irina Ionescu,
Lingvistică şi mitologie, Editura Litera, Bucureşti, 1978 ; Zamfira Mihail, Te r
minologia portului popular românesc fn perspectiva etnolingvisttcă comparată
nul-est europeană, Editura Academiei R.S.R., BOO\.I'.l'eŞiti, 1978 ; Valer Butură,
Etnografia poporului român, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978 ; Ligia Birzu, Con
tinuitatea creaţiei materiale şi spirUuale a poporului român pe terUoriul fostei
Dacii, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1979 ; Mircea Eliade, De la Zalmo:ris
la Genghis-Han, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980.
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neşti. De aceea statele centralizate şi trecerea la civilizaţie, la stadiul
popor al vecinilor de astăzi, ucraineni, poloni, slovaci, unguri, sirbi şi
bulgari s-au Inscris în istorie cu un mileniu mai tirziu şi in afaTa teri
toriului românesc. Esenţa suprastructurii politice româneşti moştenită
de 1a daci a acţion;at neintrerupt r�spingind agresiunile de ootropire ale
claselor exploatatoare : -b imntină, ucraineană, maghiară , tătară, otomană,
polonă. ·Latinofonia �Şi �tinismul au îmbrăcat această suprastructură
iar esenţa ei reglernentaTea relaţiilor agrare s-a transformat in secolul
al XVI-lea pe cale endogarnă.

LES l!:Ll!:MENTS DE LA SUPERSTRUCTURE POLITIQUE
Hl!:RITJ!:S DES Gl!:TO-DACES
Re s u m e

Dans la prerruere partie on expose les criteres qui sant â la base. de l'etude
du polnt de vue de la maniere dans la quelle on pose le probleme de la recherche
dans � lwniere des d.oeuments teoretiques du socialisme scientiphiq.ue, du P.C.R.
et des travaux du secretaire general Nicolae Ceaw;eseu.
La deuxieme partie est dediee â la metode de recherche ayant comme ele
ment fondamen.tal la relation d'interdependence entre la formation sociale-econo
mique et la superstructU!l'e politique de celle-d. L'auteur enumere les quatre opi
nions de la litterature de speclalite en Roumanie en ce qui concerne le mode de
production de la societe des geto-daces.
La troisieme partie analyse les realites sociales-economlques de la societe des
getCH:laces et presente la position de l'auteur qui soutient que â la fin du 11-E!me
siecle a.n.e. et au aommencement du I siecle a.n.e. la societe des daces est entree
deffinitivement, entierement et irreverssiblement dans la deuxieme formation so
ciaLe-economique nom&! par K. Marx avec un tenne general , .le mode de produc
tion asiatique" ou le 11-E!me moment de l'histoire. La caracteristique fondamen
tale c'est l'existan<Je de la familie monogame, de la propriete privee de
cell�i sur les moyens de production et sur les produi-ts obtenus de son travail
et l'existance de l'etat conune cealite peremptoire de l'interdependance entre les
classes sociales distinctes ; les comati et les tarabostes.
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DECEBAL IN EPOPEELE NAŢIONALE
de TRAIAN CANTEMIR

Conştiinţa

unităţii

naţionale este un

atribut al fiinţei

poporul-ui

nostJ:u car� datează ·de la primele lui ··incep\lturi. A fpst intre.ţinută atit

de �laţiile continue dintre românii de pe cele două versante ale Carpa
ţilm�, ci t şi de eveni mente le istorice ·care au -avut loc. in de cursul V'Ni!mu
rilor.

Scriptic s-a manifestat incepind cu pr.edosloviile lui Coresi şi con
tinuind cu proza meşteşugită a cronicarilor mi.reni. Vi.b raţi i deosebite
eunoaşte că tre :.'firşituJ secolului al XVIII-lea, cind Şcoala ardelean ă dă
.semnalul redeşteptăorii naţionale. Făcînd uz de intregul arsenal istorica
lingvistic al timpurilor de atu nci , reprezentanţii acestei m i.şcări transil
văncne >cer egali tate in drepturi cu celel al te naţionalităţi conlocuitoare
din . Imperiul Habsburgic, demonstrind legalitatea revendicărilor. Ac
ţiunea lor Tevoluţionară a avut un puternic ecou n u numai î n cupri nsu l
conglomeratului etnic nustriac, ci şi mai departe, în Principate. Aici,
s ub impulsul .curentului romantic, noul suflu a ngajează o serie de s pe cii
poeti-ce care au avut o indiscutabilă co ntribuţie la promovarea, in primul
rîrid, a idealului naţional de independenţă. Printre acestea un rol im
portant 1-a jucat epopeea.
Deşi formă a literaturii clasice, ea n-a constituit o piedică în susţi 
nerea aspiraţiilor de veacuri ale poporului nostru, ci dimpotrivă. Faptul
se poate O'bser.va din co nţinutul Ţiganiadei l ui Ion Budai-Deleanu, care,
in cele 12 ointuri ale ei, cere albolirea monarhi:ei, ill!Stitu:i.rea republicii
burgheze, deplină libertate naţională, drepturi egale pentru toate clasele
sqciale. Epopee le di n principate se dif erenţiază . de cea a lui I . Budai
Deleanu în sensuJ. că nu cumulează atitea năzu inţi , fiind mai modeste.
Punind iniţial accentul pe libertatea naţională, n-o văd realizabilă decit
prin fo rţa armelor. !n condiţiile suveranităţii tu�ti, acesta era sin
gurul mijloc, qupă v iz� p narii timpului, care avea sorţi de izbindă. De
aceea, la reinfiinţarea armatei române evenimentul e consemnat nu nu
mai de presă, ci şi de lirica lui I ancu Văcărescu şi Vasile Cirlova, care
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semnează memol'labilele marşuri inchinate "oştirii române". Că tineretul
revoluţionar a a'Vut dreptate in aprecierea posibilităţilor de eliberare
naţională o dovedeşte ră2'Jboi.ul de independenţă din 1877.
Nu e de mi.rare deci că epopeele naţionale se inspiră din faptele de
arme ale celor mai vrednici donmitori. Cum dintre aceştia cel ce se
remarcă mai mult atît pe cimpul de bătaie, cit şi .pe plan politic este
Ştefan oei Mare, o parte din naraţiunile noastre �n versuri, chiar dacă
n u sînt terminate sau reuşite, i!1 iau pe el ca personaj central . Ne refe
rim la AproduZ Purice a lui C. Negruzzi, la Din zile mari a lui St. Iosif ,
1a Ştefaniada lui Ion Pop-FJorantin. Din cetlia•lţi, voevozi de prestigiu ai
istoriei noastre mai figurează in conflictul epopeelor Dragoş-vodă, Radu
Negru, Mihai Viteazul. De atenţie aparte se !bucură Decebal. Deşi se si
tuează dincolo de istoria românilor, Deceball ne aparţine prin etnoge
neză, prin continuitatea pămîntului pe care-I stăpînim, prin moşteni!rea
spirituală rămasă de l•a el şi de la ai lui. Ca şi voevozii noştri de mai
tirziu, Decebal a luptat pentru integritatea teritoriului şi libertate a po
porului pînă la jertfa supremă. A fost un conducător �nzestrat cu mul
tiple calităţi.
'In epopei apare intii in Traianiada. lui Balintineanu. Lucrarea are
două versiuni. Prima apare in 1869, iar a doua in 1870. Tratează cele
două războaie ale romanilor cu dacii. E o epopee rew;ită. Urmează in
deaproape adevărul istoric. iPareurgind epopeea, Bolintineanu faci do
v:ada cunoaşterii unei bibliografii bogate oare ii oferă posibilitatea să
tMteze subiectul pe dimensiuni extinse. Stăruie mai mult asupra pri
mului război al romanilor cu dacii. Il consideră pornit dintr-un firesc
sentiment de demnitate a împămtului fl'ra.ian, care nu .putea suporta
oa imperiul roman să plătească daci lor tribut. VOIIbind de .realitatea cu
noscută, BOOintinean u se postează alături de tmpărat, condamnind con
diţiUe dezonorante ale păcii 1noheiată după lupta de la Tapae. "Dar
Roma dă tribut la daci" zioe autorul. Considerind faptul ca degradant
şi inadmisibil pentru prestigiul imperiului, il subliniază tn versuri de
nestă pini tă indignare : "o, ce ruşine 1 1 Ce crudă umilinţă. Domiţian cu
tine 1 Ai fost invi ns pe Istru, tu ce plăteai tribut. 1 Te l ăudau pe tine
atunci modulatori i , 1 Dar iţi .formau cunune de spine rizătorii. 1 Traian
ridică arme şi vine 'În Moesia. j Să turbură barbarii şi tremură Dacia" 1•
Din Moesia impăratul roman îşi trece trupe1e peste Dunăre . După
epopeea lui Bollintineanu, el împarte legiunile in două corpuri expedi
ţionare. Pe primu l "Il tri mi te pe valea Cernei ca să ocupe drumul / Pe
Teisa-n 1Jdt hmgul, iar celoaillt corp Traian. / Pe l�ngă Olt trimite sub un
erou roman" 2.
In ·asemenea imprejurări, Decebal cere oştenilor săi să se lupte cu
a:bneg·aţie şi să- şi apere ţara pînă la ultima pică tură de singe. El le
am inteş te că în războaiele anterioare victoria a fost de partea lor. Ea
1 Epopei naţi0114le, Ediţie lngrijită, prefaţată şi note de Teodor Vârgolici, ·Edi
tura MinerV'a, Bucureşti, 1979, p. 1 06.
2 Ibidem, p. 109.
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ale romanilor, De
recurge la ajutorul
vecinilor, a sarmaţilor. Ultimii ii pun la dispoziţie trupe de cavalerie
·oare joacă un rol important in confruntarea annată dintre cele două
popoare. Totuşi romanii înving, deşi suferă pierderi însemnate.
Descriind bătălia cu minuţie, autorul reuşeşte s-o redea in tot dra
matismul ei. Nu urmăreşte n u mai fazele principale ale luptei privită in
ansmnbl'l,l, ci şi bravura eroilor. Pe Decebal U prezilntă artit in posturi de
co mandant, cit şi de luptător individual, subliniindu-i curajul 'Şi vitejia.
Datorită acestor calităţi "Cad sub loviturile-i multe din vieţile 1 Scumpe
romanilor, mor mulţi romani. f Mulţi capi de armie dintre .sălbatica 1
Oaste a Rinului, .populi germani"3. Tot�i sorţii izbinzii înclină de
partea atacatorilor. In consecinţă "Regele Daciei" primeşte condiţiile
grele ale păcii, pentru că speră ca sub apaorenţa supunerii să-şi refacă
armata şi să recapete libertatea ţării.
Informat de intenţiile de răzvrătire ale invinsului, Traian incepe al
doilea război cu dacii. Decebal intervine din nou la vecini, solicitindu-le
ajutorul. Popoarele di n jur. in·să i-d refuză, pentru că Tegele Daciei li se
pare prea mindru, prea "trufaş". Unele din ele "d-ambiţiune pe Decebal
acuză". In felul acesta Bolintineanu încearcă să motiveze şi a doua în
frîngere a lui Decebal. Măritul rege însă nu poate fi altfel, pentru că
pînă atunci el a f os t acela care şi-a impus voinţa şi autoritatea atit în
cuprinsul Daciei, cit şi in ţinuturile din jur. Cei care i se adresează ii
spun .,Rege al {[)aciei şi ·al •Panoniei şi ail pămîntului ce-i zic Tll"ibul, rege
al Ilirii şi al Vindelicii" 4. Deţănind atîtea titluri , intenţiile lui de a scăpa
de d ominaţia romană sint psihologiceşte motivate. Sub aspectul acesta
trebuie înţeles şi faptul că pentru a-şi reface armata şi a-i reda Daciei
libertatea nu pregetă să întindă mina pină şi rivalului său Vesura, regele
i·asigilor. Acesta insă nu-l iartă pe ntru ţinuturille de care il deposedase
şi-1 aruncă in inchisoarea unui turn de cetate. Amănuntul aminteşte de
turnul Londrei din dramaturgia lui Shakespeare. Trăsăturile romantice
ale epopeii ·fac ca rrilia, soţia lui Vesura, să se indrăgostească de Decebal,
şi să-1 salveze. Sen timentele ei mel'g atit de departe, incit mai tirziu
partici pă la lupta impotriva invadatorilor �i moare alătwi de viteazul
rege. Decebal şi Tilia nu e si ngurul cuplu oare întreţin legături intime.
Pe !fundalul epopeii se profilează şi altele, formate din femei dace şi ti
neri romani . }l"antezi·a creatoare a lui Bolintineanu le utilizează pentru
a prefi.gura �terea poporului român. Deşi e preocupat de mersul iu�
telor, scriitorul acordă atenţie şi unui conflict de ordin secundar. în ca
drul căruia intervin elemente de viaţă diurnă.
Bravura de care au dat dovadă dacii m confruntarea lor cu romanii
este .reţinută şi în Negriada lui Aron Denuşianu, a părută in 1879. Deşi
tratează intemei erea Munteniei, epopeea evocă episodic \lupta romanilor
3 Ibidem, p. 132 .
4 Ibidem, p. 178.
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cu dacii pentru a face legătura între primele noastre inceputuri isbotice
al doilea descălecat. Cintul din epopee rezervat rememorării trecutului
antic nu înfăţişează ambele războaie ale lui Traian cu dacii, ci numai
ultimul. Spre deosebire de Bolintineanu, Aron Denu�ianu e mai rezu
mativ în expunerea, evenimentelor, mai limitat. Renunţă atit la culoarea
looală <Şi la obiceiurile populaţiei practiCţtte in diverse ocazii, cît şi la
i'Ciilele intervenite între căpeteniile romane şi descendentele d ace. Ex
cursul său narativ are mai mult un caracter documentar.
Dacă acţiunea epopeii lui Aron Denuşianu este mai S<:hematică şi
mai restrînsă, poetul neapelind la ·complexitatea vieţii localnicilor, dez
voltă în schimb lumea mitologică, angajîndu-i personajele intr-o luptă
similară celei pe care o duc oştile rivale. In Negriad.a, Traian iese mal
puţin in relief ca in epopeea lui Bolintineanu. Cel care ocupă un spaţiu
larg ·in planul naraţiunii este Decebal Autorul ii arată intreaga sim
patie, subliniindu-i' curajul şi dirzenia. Apreciindu-i calităţille de om po
litic şi strateg, ii conferă epi·tete din cele mai alese. Cel mai frecvent e
uti liza t "măreţul rege-al Daciei". Eroii secundari cu oare Decebal vine
în contact i se ad resează şi ei cu multă condescendenţă : "O , mare De
cebale ! " 5, "Neinvins, atotputinte, divine Decebale ! " li " N e muritoare
rege" 7.
Deşi conţinutul epitetelor denotă o adîncă admiraţie faţă d e regele
Daciei, unele din ele s'înt întrebuinţate impropriu. Odată ce s-a depăşit
primul război romano-dac, termeni i "neinvins" şi ",atotputernic" nu se
mai potrivesc .realităţii. Ei sînt inadecvaţi �i pentru faptul că intre cu
prinsul lor şi faptele pe caore le narează Aron Denuşianu nu există o
aşteptată concordanţă. Dimpotrivă. Deşi lui Decebal i se spune "nein
vi ns" şi "atotputernic", acesta nu face dovada calităţilor ce i se atri
buie, pentru că în lupta lui cu Adrian, viitorul impăTat a l Romei, cade
răpus de spada rom anului : .,Dar Adri an oa stinca pe locu-i se-nt.Ji 
reşte / Şi-adinci �i largi virtejuri cu spada invîrtejînd, J Pe Dece ba l in
creştet din nou a'Şa-1 trăsneşte 1 Cit împregiu1·u-i lumea se-ntoarce-ntu
necind. 1 El 'in genunchi se-ndoa ie căci spada adinc pătrunse / Pri n
coif, 'Şi-n 'giur pămîntul începe-a-se-ncrunta. l Cumplită spaimă-atuncea
pe daci pe toţi i-ajunse. 1 Ei spadele rotindu-şi, aleargă spre a-l
scă:pa. 1 I ngen uncheat şi-n sin·ge el incă tot se luptă, 1 Şi ·două mari şi
grele loviri încă a respins" t�.
In împrejurările expuse, sentimentul pe care-1 incearcă lectorul f.aţă
de conducătorul dacilor nu mai este cel de admiraţie, ca de obicei, ci
unul de compasiune. Aron Densuşianu greşeşte, a-bătîndu-se de la adevă
rul istoric. Vroind, robabi l să ex pl ice de ce Decebal ajunge la actul dis
perot al sinuciderii, U î nfăţişează in postura de rănit grav, incapabil să
f�că faţă s itua�ei . In felul acesta ii ştir-beşte însă aureola atributelor con-

· şi

.

,

p

5

Ibidem, p. 265.

6 Ibidem,

p.

280.

7 Ibidem, p. 291.
8 Ibidem, p. 288.
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ferite, păstrlndu-i doar pe cel al demni tăţii . Sinucigîndu-se, Decebal nu
face un a ct singular, i�it din comun, căci i storia dacilor arată că �i
Dapix, stăpînito�l get al ·Dobrogei de mijloc a procedat la fel in con
flictul lui cu romanii din anul 28 i.e.n. E un gest care sublin iază nu nu
mai caracterul dacilor, ci şi prin ci pii le lor religioase.

Eminescu a fost tentat de ·figura impunătoare a lui Decebal. Şi
el a incercat să-1 prindă 'in versurile ritmat� ale unei epopei. Fiind însă
un poet prin exceilenţă liric, a ezitat să ridice o construcţie epică de pro
porţii, axate pe un conflict etajat, plin de episoade complimentare, me
nite să caracterizeze eroii. Din cauza structurii sale sufleteşti, planuri le
pentru visata sa epopee, răma se printre manuscrise, au extindere re
dusă, autorul intenţionînd să se angajeze intr-o lucrare numai de patru
cinturl şi nu 1 2, cum era uzanţa Il. lntitul in d-o Decebal, pune accent pe
ulti ma confruntare armată dintre daci şi romani. Cum tehni ca epopeelor
oerea ca în conflict să intervină zeităţile şi personajele mitologice, Emi
nescu păstrează procedeul, vădind vi zi b i lă predispoziţie pentru lumea
supranaturală. E o particularitate caracteristi·că romanticilor. lnclinaţia
spre ireal se evidenţiază chiar din planul primului cînt al lucrării , căci,
după notele l ăsa te d� poet, epopeea trebuia să se i naugure ze cu figuTa
lui Ogur, u n c·intăreţ orb ca 'Şi Homer, care, urcat in carul s oarelui , des
cinde pe pă mî ntul Daciei pentru a pregăti poporul �a luptă impotriva
romanilor. Cintul al doilea are un conţinut mm realist, infăţişirul prepa
rativele de război ale Romei, const.ruirea podului de peste Dunăre, alianţa
dacilor cu popoarele învecinate pentru a rezista presiunii atacatorilor. Pl a
nul cin tul u i al trei lea cuprinde �upta de sub zidurile Sarmisegetuzei, i ar
al patrulea, îngenunchierea vitea zul ui popor.

Şi

Proiectul n--a prins viaţă. Totuşi încercările de a-l îmbrăca in haina
\'ersurilor n-au lipsit. ln urma lor au apărut mai multe poezii postume
din ·oare fac pa!I"be Memento mori, Panorama deşertăciunilor, Sarmis, Ge
menii. La acestea trebuie a dăugată Rugăciunea un.u i dac, publica tă in
Convorbiri .literare din 1879. Ele nu se pot integ.ra unui tot organic din
aceleafii motive pentru care nici Coşbuc n-a izbutit să creeze o epopee
naţiona:lă. Ca şi poemele acestuia Nunta Zamfirei, Moartea lui Fulyer,
Ideal etc. şi creaţiile lui EminescJ. n-au acelaşi număr de sila!be şi a

ceeaşi compone11ţă strofică. Diferenţi e rile existente fac ca lucrările ci
tate să rămînă entităţi de sine stătătoare. Ceea ce le este comun e atmos
fera daci că , sentimentul pa triotic. Transcriindu-le în diverse modalită i.,
Eminescu dovedeşte lipsa unei viziuni epice care să subordoneze ideii
ceqtrale datele oferite de istorie. Lăsîndu-se atras de ep,isoade i maginare ,

ţ

care-i aduc sati sfacţii imediate, neglijează primordialitatea conflictului.

Totuşi poeziillor postume nu li se pot oontesta calităţile. Ceea ce le oon

feră savoare este lirismul descrierilor. Artist în prezentarea naturii, are
acum ocazia să-i contureze in special aspectele montane, căci d acii sint
oameni ai înălţimilor

:

9 Teodor Vârgolici, Prefaţd la Epopef naţionale, pp. XIX-XX.
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Lîngă rîuri argintoase, care mişcă-n mii de valuri
A lor •glasuri înmiite, printre coch-i, printre dealuri.
Printre bolţi săpate-n munte, 1unecind 'intunecos,
Acolo-s dumbrăvi de aur cu poene constelate ,

Codri de argint ce mişcă a lor ramuri luminate
Şi păduri de-aramă ro.'1ă răsunind armonios.
Munţi se-nalţă, văi co'boa•ră, riuri limpezesc sub soare,
Purti nd pe alllbia lor albă insule fermecătoare
Ce par straturi ·uriaşe cu copacii infloriţi Acolo Dochia are un palat in stince sure. . .

Memento mori 10
Descrierile de asemenea gen ocupă in Mem.ento mori mari spaţii
lirice, confirmind inepuizabila imagin aţie a poetului , forţa sa creatoare.
Ele insă nu compensează laturo epică.
Di n toate poeziile de extracţie dadcă cea oare se i mpune atit prin
atmosfera timpurilor, cit şi prin bogăţi a amănuntelor existen ţial e este
Memento mori. �i redă luptele dacilor cu romanii, Decebal nu apare
decit fugitiv, la sfiTişitul con:fll:ictului, blestemindu-şi adversarii :
Decebal palid ca murul vărui t în nopţi cu lun�
Se arată la fereastră şi �i intinde alba mină
Moartă din hlamida neagră ce-l acopere ,pe el.
El vorbeşte. Şi ·profetic glasu-i secolii pătrunde,
Sufletul naintee morţii \luminează a vremii unde,
Gindul lui, o prorocire-vOTba

lui, mărgăritar.

Infrint de forţa covîrşitoare a romanilor, Decebal se consolează la
gin dlll că !fi ecare fiinţă şi societate umană are evoluţia şi involuţia ei. In
conseci nţă nici Roma n u va dăi nui o veşnicie. Şi ea V'a îngenunchea in
faţa legilor imuabile ale naturii. Istoria se repetă. Ideea nu aparţine nu
mai poemului Memento mori, ci �i planurilor de epopee trecu te in re
vistă. Ca şi in acell.e planuri şi 1in Mem.ento mori lupta dintre ·daci şt
romani se dă mai mult intre zeii celor două tabere decit intre o ş ti ri le te
restre. O altă particularitate comună a ·celor două lucrări e că d upă con
fruntarea oarn1ată intervin zeităţile nordice care pun la cale desmem
bmrea imperiului roman.
tn Florinta, fragmen tul de epopee al lui I. I. Bumbac, apărut in trei
variante (1878, 1 879, 1 880) luptele dintre daci şi romani sînt doar schi
ţate . Pe autor nu-l interesează desfăşurarea lor dramatică, pentru că
naraţiunea nu urmăreşte prooesu!l. de formare a poporului român, ci re
zistenţa lui ln faţa rnigmţiilor istorice. In asemenea con d iţi i , Traian şi
Dece!bal apar doar in citeva versuri oare prezintă cucerirea Sa.rmi-segetu
zei : "Dar nici Oltul ce turba, uragan ul ce urla 1 Pe Traian nu-l reţinu,
calea nu i-o abătu, / Nu-l opri să n u străbată la cetatea minunată, 1 Ege
tuza lui Sannise unde Decebal se-nchise / De-mpreună cu alţi daci, frun10 M. Eminescu, Operf!, vol. IV, Poezii postume, anexe, introducere, tabloul edi
ţiilor. Ediţie critică ln1rijită de Pe11pesslclus, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti,
1952, p. 123.
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taşi nobili 'Şi luptaci ". lnvinşi de legiunile romane, dacii din cetate "Să
trăiască nu mai vor, iau otravă toţi �i mor", împreună cu Decebal.
Felul cwn narează I. 1. Bumbac lasă de dorit. Epopeea lui nu satis
face exigenţele unei lucrări de calitate. Constitui tă din versuri populare
duble, care totalizează 16 silabe, autorul nu desfii nţează rima din mijlo
cul lor, ci, dimpotrivă, o cultivă. rn felul acesta versurile constituie o
unitate de sine stătătoare oare n-are legătură, din punct de vedere al
rimei, cu versurile antecedente şi cu oe.le succesive.
Odată ce uni·rea principatt!dor s...a .tnfăptuit şi independenţa ţării a
devenit o realitate, poporul român nu s-a putUt declara pe deplin mul
tumit de realizările obţinute, pentru că Transi lvania rămăsese in afara
Jruntariilor politice ale ţării . Strădania de a. o incorpora in limitele a
oelui18Şi des tin a mobi liza t din nou forţele pr'og·resiste, făcîndu-le să a
peleze la toate mijloacele posibile pentru desăvîrşirea unităţii -naţionale.
In această acţiune n-a fost neglijată nici literatura. Efectul pe care 1-a
avut asupra opiniei publice il confirmă versurile lui Octavian Goga. E
popeele care se pun şi ele in slujba aceluiaşi ideal se i ntitulează de astă
dată Daciada. iPr·ima Daciadă, .publicată in 1 885, nu este închinată Daciei,
c:um lasă să se inţeleagă titllul, ci domniei lui Mihai Viteazul. Prin Da
ciad.ă, Ioan N. Şoimescu vizează , ca şi Kogălni·ceanu, mai inainte pri n
Dacia literară, uni·rea celor trei principate, ale căror teritori i , pe vremi ,
au făcut ·parte di n marele regat al lu i Decebal. Pînă să se oprească asu
pro evenimente lor carre caracterizează epoca lui Mihai Viteazul, autorul
trece in revistă ·f azele mai im portante ale existenţei noastre naţionale
oare premerg unirea infă ptui tă de domnitorul muntean. Le inaugurează
eu cucerirea Daciei. Despre rbboaiele care au transformat-o in provincie
romană susţine că :au fost "singeroase", fiind purtate de "un popor brav
i n luptă, ce n-a cunoscut jugul şi a preferit să peară decit să stea-n sclă
vie" u. Decebal e trecut sub tăcere. Sfî rşitul lui e ·î nsă sugerat .prin actul
funest al dacilor învinşi.
Tot Daciada poartă titlul ·şi epopeea lui G. Baronzi, apărută în 1 890.
Spre deosebire de Daciada lui Şoimescu, epopeea lui Baro nzi este dedi
cată in exclusivibate întîmplărilor petrecute in vechea Dac i e . Descriind
cele două războaie ale lui ·Traian cu dacii, auk>rul nu dă amploare �upte
lar, ci le prezintă succint. N_.are viziunea dramatică a i•căierărilor şi nu
se opreşte asupra eroilor celor două talbere ca să le reţină actele de vi
tejie. Concesie face doar lui Decebal, dar şi aceasta este limitată la
citeva versuri : "Decebal, călare pe-un jerpan cwnplit 1 Nu-şi mai deş
ol�tează •braţul oţelit 1 De pe al spadei sale sîn.geros tăi'Ş 1 Ce răstoarnă
cete de romani clipiş" 12 .Interven-ţia are loc in primul război. tn cel de
al doilea participarea lui Decebal la luptă nu depăşeşte cu mult spaţiul
primei menţiuni : "Decebal ini unnă oastea şi-a chemat. 1 Numărul ei insă
pare-mpuţin181t, 1 Dar era o oaste de panduri fruntaŞi, 1 De haiduci a•

I l Epopel naJionole, p. 542.
12 I bidem, p. 713.
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marnici, de feroşi plăiaşi. 1 El porni înda·tă la resbel cu ei 1 Ca · un leu
oe duce turma ailtor lei 1
.In deşert fu totul, dacii au pierdut, 1 Ţara
lor sub jugul Romei a căzut" ta.
Deşi epopeea este deficitară din punct de vedere al re1atării felu
lui cum s-au desfăşurat războaiele, ei nu-i lipse$te conflictul menit să-i
susţină construcţia şi să refacă atmosfera timpului. In cadrul intrigii an
..

ga}ate, autontl nu se mărgineşte să dea numai aspecte de viaţă măruntă,
d dezbate şi .probleme de importanţă majoră cum este convieţ.uirea din
tre învinşi şi invingători sau increştin.a.rea populaţiei. La acestea se a
daugă utilizarea unor întîmplări neprevăzute oare impulsionează mersul
acţiunii.
O altă particularitate ·a lucrării lui Baronzi este f·recvenţa monolo
gurilor de extindere. 'Imbibate de un reto.rism patetic ele transcliu stă
rile sufleteşti ale ·eroilor, gindurile lor intime, amintin-d prin tiradele loc
de procedeul dramaturgilor tfmncezi de la sfîrşitul secolului al XVIU-lea.
Din pal"ICUI'gerea acestor monologuri reiese nu numai situaţia precară in
oare se găseşte regele iDaciei, ci rşi lupta lui interioară înainte de a-!)i
răpune zilele. Ceea ce:.} determină să prefere moartea este sentimentul
tiemnităţiL "Decit sclav, mai !bine sufăr mii de morţi" declară biruitul în
momentele lui de cumplită desnădejde.
Tot in cadrul monologurilor pe ·caJre le debitează Decebal in pragul
prăbuşiri i mai trebuie remarcat că deplîngînd dărămarea Sarmi�egetu
zei, el foloseşte aceile�i mijloace expresive şi aceeaşi rimicitate a ver!'u
rilor de oore a făţ:ut uz. şi Cirlova în cuno,c;cuta elegie Ruinurile Tîrgo
viştei : "Vai, Sarmise.getuza, · te-ai lăsat să oazi, l Şi astăzi zaci sub um
bra negori�or tăi :brazi ! f Zidurile-ţi -nalte ţi s�au dărămat, 1 Numele sub
e1e ţi s-a-nmormîntat. l Unde ţi-i acuma fala din trecul ? 1 In ui tarea
lumii tot a dispărut . 1 Ah, de cită j:ale cerul ţi-e cuprins ! 1 Intr-o noapte
neagrr-ă s oare le ţi s-a stins ! " H. Influenţa preromanticului muntean e o
consecinţă firească determinată nu numai de similitudinea. ruinelor, ci şi
de sentimentul de regret după gloria pierdută.
Deşi in epopeele naţionale Decebal apare in postura inyinsului, el se
bucură totu�i -de aprederi unanime. Atit nuvelistica, dramaturgia, cit şi
epica noas tră versificată il consideră ca pe unul din cei mai vrednici şi
mai -distinşi conducători ai vechii Dacii. Calităţile lul deosebite 1-au Iă
cut să treacă drept ex-emplu de virtute ostăşească şi pricepere politică.
Datorită marilor hci virtuţi, epopeele .au văzut in el simbolul omului de
care a avut vara nevoie în epoca premergătoare unirii Principatelor, cit
şi .mai tîrzitu, cind s-a pus problema unirii ·Trensilv.an.iei. Fiind specii
epice de largi posibilităţi evocative, epopeele dedicate lui Decebal au
adus o oontdbuţie incontestabilă la mobilizarea conştiinţ.ei naţion·ale· in
momentele vieţii noast.re politice d.e importanţă istorică.
,

13 Ibidem, p.

782 .
14 Ibidem, p. 751.
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DECEBAL DANS LES l!:POPEJ!:S NATIONAUX

Dans les conditions de la suzerainete turque, le peuple roumain a conssidere
Deoabal comme !'exemple de l'homme qui pourrait lui rendre la liberte et assurer
l'unite nationale En tant qu'excellent stratege et proeminent dirigeant politique du
payis , le roi de la Dacie est devenu de cette maniere le heros des plusiers epopees
.

roumains qui ont mobilise la oonscience des masses pour des actions revolution
Les premieres ont milite pour l'union et l'independence de la Moldavie et
de la Valachie. Lel dernieres se sont propose a contribuer ă l'unification de la
Transll vanie.

naires.
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UTILITATE ŞI ARTA IN CERAMICA
DACICA DIN CRIŞANA
de SEVER DUMITRAŞCU

lntr-un recent studiu Al. Vulpe 1 sublinia valoarea izvoarelor lite
rare antice, in cunoaşterea specificului creaţiei spirituale geto-dace, in
sistenţa acestora asupra a două momente din istoria culturii geto-da
cilor, sec. VI-V şi 11-1 i.e.n. care definesc trăsăturile proprii, de ordin
spiritual, ale acestui neam in istoria Europei. Prin aceste valori spiri
tuale proprii, geto-dacii se diferenţiază de celelalte neamuri contem
porane lor din Europa, cu oare au venit in contact - sciţil, celţii, ger
manii şi alte neamuri. Cercetarea acestei distincţii era necesară şi ea va
mai cere eforturi pe această cale şi in viitor.
ln ce ne priveşte vom zMlovi in cele de ma'i jos asupra unui capi
tol mai modest din istoria civ.idizaţiei şi culturii geto-daci lor - ceramica.
tn speţă oeramioa dacică din Orişana
ln .provincia românească din vestul Apusenilor cercetările asupra
geto-dacilor din partea de vest a Munţilor Apuseni şi din Cîmpia Ro
mână vestică au . cunoscut trei etape : sinteza lui Vasile Pârvan - Ge
·tica
in oare aduna intr-un tot magistMl, coherent şi descoperirile de
tezaure dacice din judeţele vestice şi nord-vestice ale României ; stu
diile asupra temurelor dacice de podoabe şi monetare ale lui D. Po
pescu din deceniul al IV-lea �i a:l V-lea al secolului ce-l parcurgem încă
şi ceroetările arheologice sistematice efectuate in cetăţile, cetăţui le şi a
şezările o ppidane dacice in ultimele dou ă deceni i , mai precis exprimat,
din momentul i nceperii să·păturilor arheologice de la ONldea-Sălaca 2
efectoote de M. Rusu şi col.a;boratorii s ăi
Săpăturile 81I"heologice de la Pecica (Ziddava
în Cîmpia Ara
dului, pe Mureş), Cladova (pe Mureş), Berindia (p e Crişul Alb in de
presiunea Zăra ndului) Clit (î n Munţii Moma Codru), Tăşad (in zona
.

-



.

-

,

1 Al. Vulpe, Puncte de vedere privind istoria Daciei preromane. in Revista
de istorie, 32, 12, 1979, p, 2261-2284.
2 M. Rusu, V. Spoială, L. Galamb, Săpăturile arheologice de la Oradea. in
MatArh., VIII, 1961, p, 1 59-163.
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piemontană vestică a Munţilor Pădurea Creiului), Oradea-Sălaca, Ora
Viilor (pe Cdşul Repede), Săcălăsău Nou (în Munţii Plopi
şului), Marca (pe Barcău), Şimleul Silvanie i (pe Cresna) şi Oraşu l Nou
(in Ţa.Ta Oaşului), au pus in lumină istoria ramurii nord-vesttce a geto
dacilor, din Cri şana. La aceste cercetări din cetăţhl.e şi aşezările daci cP
(unele cu caracter o ppidan) di n epoca dacică clasi·că (sec. II î . e . n.-1 1 e.n.)
ad ăugăm pe cele din epoca romană şi imedi at post-romană : Cicir şi
Ceala (pe Mureş), Sinta.na �din Cimpila Araidului), Moroda (pe Cigher afluent al Oriş ului Al1b), Ripa şi Tinca (pe Crişul Neg·ru), Oradea-Ser�
şi Girişul de C riş (.pe Crişul Repede) �i Medieşul Aurit •(în zona de in-·
ti l ni re a Ţă rii O�ului cu Cîmpia Someşe ană) , Nu a fost încă integral
dea-Dealul

cercetată nici o aşezare da.cică î:>entru a putea cu noaşt e in înt regi m �
"sistemul" de viaţă a unui sat dacic din Crişana : gospodăria {cu lo ·
cuinţ;l şi constru,.cţi.iile�, anexe, instalaţii, unelte), alc ătui re a aş e zării , te
renul ag·ricol şi de păş une , pădure şi desigur ne cro pola cu pra c ticile şi
o bicei urile de inmcli'lll i ntare. In a ce s t sens amintim că pe pla n mond ial
(mai ales •Î n ţăril� nor dice : Suedia, Danemarca) au fost i niţiate cerce
tări pentru cunoa erea arealului co.mpl.et al unei aşezări pe baza con
centrării de fosfor din sbl, reztţltat, depus şi acum Ulat în urma a�ti"\·J
tăţii um::uie într� .�wme �eZ<liţe.
Cu toate acestea ma�ialw ceramic dobindit pină in preze nt din
cereetările ,'arheologice ne
cţi 'limitele şi pruidlenţa necesară,
să dfscutâin . citeva diri caracteristicile' pri nc ipale ale olăriei dacice din

yţ:

�Iie,

Crişana.

·

pînă in prezen t pen tru partea ce n
pas important, credem noi, s -.a făcut
prin săpăturile arheologice de la Biharea pentru ceramica arhajcl da
cică, cele de la Berindia şi M işca pentru perioada clasică şi de la Med ie,..
şul Aurit pe!lliru epoca romană şi i mediiB.t-post-romasnă.
In judecarea datelor cun os cu te

�rală IŞi

de nord-vest #l .Orl!şam.ei1 llln

A. Cercetarea la Biharea 3 a unui ibogat nivel ·g eto-dacic, dntînd
din Ha-C-D ş i începu tul LT-ului a făcut posibi,lă cunoaş terea cero m l 
cii daco-geti ce din Crişana dintre sec. VII-III i.e.n. De la început tre

bui e . să subliniem că olăria dacică din această vreme prezintă o uni
tate constantă de forme şi orn ame n te. Este, d esi g ur, in primul rind
o ceram i că utilitară :
- vase 1 mari bltroconice ornamentate cu butoni caracteristici (in
.
·

formă de mici mameloone) ;

- vase cu pereţi uşor arcuiţi sau drepţi în formă de s3c, de bor
can, ornamenbate cu briuri (modelate in cele mai f elUJri te moduri
cu
alveole, crestate, în formă de funie, etc.), buto ni (simpli, alveolaţi sau aplati zaţ i, etc .) ;
- străchini cu buza adusă spre i n ţ erior şi orna e n ta tă prin fa-:
.
ţetare, si m plu sau cu faţetele aşemte in trepte pe buze şi su b buze ;
- mai rare sint cănhl.e cu toartă şi u n fel de tă v i - suport cu bu7..a
uŞor î n<' ovoia tă in sus sau plate ;
·

m

·

3 Cercetări inedite.
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în Ha-D-LT
de început Î1ii fac apariţia �i oastroonele · mici
lucrate la roată din pastă cenuşie.
Se cuvine, pentru importanţa de mai tirziu a motivului, să amin
tim că 1a Biharea, pe oee·ramioa. Ha-C-D lucrată cu mina apare şi procedeul lustruirii cu linii o�rdonate sau dezordonate a reramicii.
B. Intre 1977-1 979 a fost descoperit şi cercetat, la. BihSil"ea ' un
atelier celtic complet de lucrat ceramică : cu atelierul olarului, cu
groapa de deservirea cuptoarelloc (cuptoare de tip grec, primitive-înalte,
cu ·glllri de foc, două camere : de foc �i wdere a vaselor, cu griitar cu
găw-i susţinut de un •pic'ior medi'lan) 1n oare se 1UC118JU la Toată, din pastă
fină, dmuşie-plumburie, trei tipuri ceramice ;
- oale ; oale-carafe ornamen tate CUI motive stampate,
- străchini ; străchini cu oa.renă i castroane, ornamentate cu benzi
late grafitate,
- oale-borcan cu grafit în pastă arnamentate cu striuri verticale.
Olăria lucrată cu mîna, cănile cu toartă sau al te tipuri de vase apar
sporadic în olăria celtică. Nu au fost descoperite deloc chiupuri sau fruc
tiere Atelierul datează din secolul II i.e.n., probabil şi primele decenii
al sec. I i.e.n., după care activitatea sa î ncetează ibrusc.
·
C. In �ezarea de la Berindia 5 (probalbil o aŞezare ·î ntărită cu pali
sadă, de tip oppidan) şi in cetatea de la Marea 6 (cu sistemul Ha tradi
ţional de întălfire, dar şi cu terase săpate •in roca muncelului), datind
din a doua jumătate a sec. II î.e.n.-prima jumătate a sec. I e.n., ce
rarnilca dacică clasică a putut fi cunoscută după •tehnologi18 de lUICI'U (cu
remarca că nu a fost descoperită nici o instalaţie de ardere a· ceramicii)
şi cu majoritatea .formelor sale :
-

·

.

1.

Ceramică lucrată

cu

mina

- vase uşor lbitronconice ornamentate cu butoni, oare se menţin
pînă in sec. II t.e.n.
- vase ·borcan ornamentate cu motive Plastice (butoni, ibrîuri) sau
cu motive incizate.
- ceşti dacice omamenta1e cu briuri fii incizii (motivul brăd�o
rului).
- fructiere cu buza ietă, •luCI18te din pa5tă de culoare neagră fii cu
supoofaţa "lustrui-tă" (ma.tă neag.ră de pe wma slrilpului .adăugat, pare�
după modelare).

2. Ceramică lucrată cu roata din pastă cenuşie

- oale şi
- străchini,

uneori

ornamentale

cu

nervuri

sau

mo tive

lus-

trui te şi
4 S.

Dumitraşcu, Un atelier de olărie (La Tene) descoperit la Bi�area., in
1979, p, 45-57.
5 S. Dumitraşcu, 1. Ordentlich, Săpăturfle arheologice de _la Beiindia, in
Crisfa, III, 1973, p. 47-96.
6 S. Dumitraşcu, V. Lucăcel. Cetatea dacică de la Marca, Cluj, 1974, p. 13-20.

Sargetfa,

XIV,
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- fructiere, de cele mai adeseori ornamentate cu motive lustruite.
Diferite căni �i alte vase, printre care şi vase borcan cu gra.fit în pastă
ornamentate cu striu.ri, ca urmare a contactului cu celţii, .apar mai rar.
Sporadică este încă şi ceramica fin-ă cărămizie, lucrată la roată, in a
ceeaşi gamă ca �i cea cenuş-ie , oare apare în schimib, aproape în aceea�i
proporţie, numai în cetăţl,lia dacică de la Olit 7, datată de altfel în sec.
1 î.e.n.-1 e.n., deci pînă ia inceputul sec. II e.n.
Apariţia chiupului şi fructierei, nepre zente in mediul �i olăria oel
tică sau germanică decît în urma contactului cu dacii, ne dau posibili
tatea să operăm în zona Europei Centrale necesarele precizări în legă
tură cu apor.tul adus de daci, celţi şi ge rman i în regiunile de interfe
renţă d i n tre aceste neamuri , mai ales în zonele Dunării mijlocii şi în

Slovacia.
·D. La Medi�ul Aurit B au fo st dezvelite 13 cuptoare de ars vase,
un veritabil "cartier" d,e olari. C aptoarele sint de tipul grec, înalt pri
mitiv (cu guri }.ungi de foc, două camere, de foc şi ardere a va.<>('lor,
despărţite de un grătar cu găuri susţinut de un picior median). Tipul
este comun pentru o perioadă lungă de timp tn spaţiul Europei Cen
trale şi de sud�t (desigur şi în alte regiuni, pe no i interesindu-ne a
cest teritoriu) dovedind că în instalaţii tehnologice quasi-similare d e
ardere a ceramicii se puteau arde vase, olărie diferită, prin tehnologia
preparăriî �i modelării ei, şi mai ales prin natura specifică a popu
laţiei cărei a îi era destinată. şi din care făcea •parte şi atel ierul şi olarul
respectiv, care impune formele şi ornamentaţia.
Olăria dacică de epocă romană este cea cunoscută în lwnea dacică
preromană şi ro mană.

1.

Ceramică lucrată cu

mina :

- oale-borcan - ornamentate cu 'briuri, butoni fii motive incizatf'
- ceşti dacice - ornamentate cu b rturi sau motive incizate .
2. Ceramică lucrată la roată de culoare cenuşie şi cărămizie :

- oale ornamentate, uneori, cu motive lustruite ;
- ca:stroane - orna:mentate, uneori, cu motive lus truite ;
- ofructiere - cele mai adesea ornamentate pe buze cu motive
lustruite ;
- chiupuri - ornamentate cu motive lusbruite �i cu benzi de lin ii
simple sau in val incizate. Chiupurile au putut fi �i "delimitate" arheo
logi c - cele cu motive lustruite in sudul Crişanei !Şi rele cu motive in
cizoate (benzi , etc.) 'in cenbrul şi nord-ves tul Cri�ei, ·intre Cri şul Negru
şi Ţara Oaşului . Acum îşi face apariţia in olăria dacilor liberi şi eera
mica cenuşie ci mentoasă sau neagră , negricioasă, zgrunţuroasă de fac
tură romană provi ncială .
7 S. Dumitraşcu. Cetiiţuia dacică de la Clit, in Lucrliri ştiifl#ifice, IV, B. 1970,
p. 1 47-160.
a s. Dumitra.şcu, T. Bâder, Aşezarea dacilor liberi de la Medieşul Aurit, J ,
Oradea, 1967, p. 32-39.
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Majoritatea acestor tipuri ce
ramice se menţin indelungat şi
in epoca post-romană, altele
dispar. Descrescindă cantitativ
este ceramica modelată numai
cu mîna. Creşte numeric, eera
mica cenuşie-cimentoasă şi ne
gricioasă, ncagră-zgrunţunoasă
de factură romană provincială,
alături de care se menţine.
după opinia noastră, şi eera
mica cărămizie şi cenuşie ornamentată cu motive lustruite şi chiupul De
sigur, cu vremea, ceramica se uniformizează şi din sec. VI-VII se im
pune oala....borcan lucrată din pastă cu nisip (nisipoasă), la roată, de ori
gine daca-romană, romană-provincială, şi romana-bizantină. Formele
vech i ale ceramicii geto-dacice, de tip LT, ceaşca, fructiera, chiupul, va
sul borcan, cedează î n sec. V-VI, definitiv locul noilor forme în ceramică
ale aceleiaş i populaţii daca-romanice, romanice, româneşti, care acumt:
lase gradual noi cunoştinţe provincial romane şi desigur noi "gusturi"'
impuse de aceleaşi realităţi in epoca romană tirzie, romana-bizant ina şi
bizantină.
Revenind 1a olăria dadcă va trebui să admitem că ea este in pri
mul rind o ceramică utiHtară, produsă pentru nevoi casnice curente
sau pentr u prăznuirea şi cinstirea defuncţilor, oameni de rind, ţ.ărani
J?i păstori , meş�ugari ·Şi negustori sau luptători, nobiJi, oameni de vază
sau mari personalităţi, care după cwn ştim s-au ridicat cu vrednicie
din neamul geto -draci lor locuind intre Haemus-Carpaţii nordici-riul
Marus in nord-vest şi Pontul Euxin in est.
Pa.relel, �i fără a putea fiace o distin'Cţie intotdeauna tranşantă, geto
dacii din Crişana, ca cei din ,intreaga lume geto-dacă 9 au ornamcntat
vasele pe oare le modelau numai cu mi na sau la roata olarului.
Tipologie dacii au impus în olăda europeană a epocii lor dteva
forme tipice :
ou mfna : ceaşca şi vasul borcan
la roată : fructiera dadcă �i chiupul dacic, cu elemente distinctive
de formele similare din olăria europeană şi ci!rcummediteraneană. Unele
dintre aceste forme ating o asemenea puritate a liniei şi fermitate a mo
delălrii încît, piese singulare, e drept, in aceeaşi aşezare, dar mai nu
meroase in intreaga olărle dacică, devin opere de .artă cazul unO'!' ceşti
din cetăţuia dacică de la Clit, a unei căni din aşezarea de la Berindia, a
unor chiupuri de la Medieş.ul Aurit.
Stilistic dacii au folosit tenace, cu precădere, două tipuri de mo
tive ornamentale :
pentru ceramica lucrată cu mina : motivele plastice (briul şi buto
nul) şi incizia (linii in val, motivul brăduţului)
Fig. 1. Ceaşcă dacică descoperită in
cetăţuia dacică de la cut (j. Arad).

.

9 I.
passlm.

H. Crişan, Ceramica daco-geticd, Buc.

1969 ; idem, Ztrfdava, Arad, 1978 ..
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pentru ceramioa lucrată 1a roată : motivele lustruite după ardere
şi inclziile.
Oa pie8e deosebite amintim o ceaşcă ornam entată simetric cu brîu
alveolar de la Biharea şi două chiupuri deoscoperite la Oradea.

Fig. 2. Ceaşcă dacică

d'escoperită

in cetăţuia daclcă de la

Clit (j. Arad).

Alătwi de ca.!lităţile estetice apărute şi reflectate în orice activitate
umană desfăşmată îndelunJg, con ti'nuu şi unitar pe un spaţiu temporal
c uprinzînd peste un mileniu, valoarea ceramicii dacice sporeşte pe m ă
sura analizkii �i adincirii cunoaşterii calităţii sale de ceramică speci
fică unui .popor, care-I defineşte in raport şi alături de altele, prin ori



ginal'itatea sa.
De o importanţă deosebită rămine creaţia spirituală a geto-dacilor
în istoria antică şi in tezaurul de valori permanente şi inestimabile ale
istoriei noastre naţionalle �i implicit în i storia universală. Alături de crea
ţia spirituală se află creaţia materială în care un ·rol de seamă U ocupă
cernmioo (împreună, desigur, cu tot oe au stilistic de valoare locuinţele,
instalaţiile, uneltele, traiulUii zilnic a geto-dBci.lor), datorită faptului că
celelalte urme de cultură materială oare reflectă şi viaţa spirituală, ex
perienţa şi calităţile proprii geto-dacilor - cioplirea lemnului oşi texti
lele atit de caracteristice oricărui popor pe orice treaptă istoriei de
dezvoltare şi <lin orice parte a lumii, deoa:rece-i reflectă viaţa internă,

familială chiar - nu s-au păstrat, specificitatea proprie, originală a ce
ramicii (mai ales a celei lucrate cu mina) se constituie oa un cod etnic,
etno-cw:tural a neam ului geto-dac. Această realitate, credem noi, se re
flectă cel mai adesea în ceramica lucrată cu mina
ceaşca şi vasul
borcan şi la unele din formele lucrate la roată care ies de sub .,tirania"
modei şi standaroiză.rij impuse de tehnologie sau de interesele econo
mi::c-sociale diverse sau oomerdale Am fi interesaţi să reflectăm mai
-

.
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indelWlig şi ;mai .atent asupra întrebării dacă ceramica gek>�daeică · .a de
venit vreodată - cea lucrată cu mina, fenomen artizana!.

In ce ·ne priVeşte crederh ·că ceramioa dadcă lucrată cu mina desco
perită tri. Criş.ana - ceaşca Şi vasul borcan - dar şi din restuJ lumii
geU:J...dace, nu · a devenit niciodată produs rartizanm sau standardizat. · De
aici strania .unicitate a fieleirei piese din fiecare �ezare şi desigur;
valorea �tetică, inimitebilă a unor -piese de e xcepţ ie, reflectind nu nu
mai o mare experienţă, o sensibilitate ll"obustă şi o sinceritate directă,
ci şi o gindire creatoare, originală, apropiată, ca spedficitate profundă
de reflecţie asupra sufletului propriu şi a realităţii din jur, de creaţia
spi rituală a geto-dacilor. De altfel, bănuim noi, multe din ace s te piese
se făceau pentru scopuri a nume : nu exclus penbru. ospeţe, ceremonii.
pentru înmormîntări. Altfel cine i-ar fi indemnat pe geto-daci să con
tinue să modeleze paralel ceramică cu mina, cind 1n epoca lor clasică
sau în epoca ro ma nă cunoşteau ceramica "la modă" La Ten e şi ceva
mai tirziu ceramica st�ndardizată ·romană provincială.
Robusta cemmică geto-dacică rămî ne ca un mo n ument istoric deo
sebi t în creaţia origina lă di n istoria poporului nostru, a patriei noastre.
ca o moşte ni r e istmică şi artis tică deoSE�bită, specifică, cu care po po r u l
nostru .se poate oricind mindri, cinstindu-i pe cei care au mrodelat-o !:ii
pe cei pentru care s-a modelat.
Mai rărpîne să ami nt i'tn şi păstrarea memoriei olarilor geto-daci, a
tutur·or relor ce din neamul g e to �d.ac inodelau pentru nevoi casnice sau
pentru un scop an ume , sărbătoresc sau solemn, ce'?ti, . �i va�-borean,
ornament.at�· robust, specific. Meritul la neu itare li l-a acordat chi•ar
antichitate J. - majori tatea meşterik)l].· daci sau şi a lţi daci luaţi prizo
nieri in răl!iboaiele da·co-romane sau urm84i de ,ai lot, au lucrat peste tot
unde au ajuns in Imperiut · roman - mai ales in at�lierele de olari. S-a
doYedit aceasta într-un· s t udiu publicat in 1 964, astfel
1 . - "Există unele i ndicaţii din care am putea ·deduce că prizo
nierii daci au ajuns pînă î n Hispania şi Gallia. Pe un fragment de am
foră de 1� Monte Testaccio după numele sclavului bi genitiv DACI Ji
gurează �aşul Corduba, ceea -ce arată că avem de-a face c u un atelier
de olărie din acest oraş, :în oare au lucre t şi sclavi daci. Frn.gmentul de
amforă este datat tn a n ul 1 54 e.n. Acest f.âpt ne tncJ.reptăţeşte să pre
supunem nu un prizonier al l ui 'l'raian, ci mai degra'bă un descendent al
acestub, sau un dac capturat mai tirziu".
2. - .,Fragmente cu i nscripţii, ca DACUS, DACCIUS, DAGUS sau
DECEBALUS au fost găsite şi în Gallia pe aşa numitele vase g�Ulice vascula Gallica. - care de •asemenea, pledează pentru ;prizonierii daci

sau descendenţi de ai lor".
3.

"In Italia au fost descoperite mai multe iryscripţii ·cu n ume de

sclavi sau liherţi de orl•g ină dacică: La Capua -p� un mo num e nt fune
rar deteriornt citim numele lui C. Aulus C.C. lilberlus Dacus. Pe monu

m ent la dreapta şi stinga cuvintelor "filiala vivit" este înfăţişată cite

o femeie iar sub aceste cuvinte o feti ţă al cărei cap este atins de femei:a
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de alături. iPrin unnar"e, decedatul a avut şi !familie, deci eol a fost

mai
degNIIbă un descendent al prizonierilor daci" 10.
OlărLtul, priceperea geto-dacilor la modelarea vaselor, em un meş
teşug nu numai tradiţional la geto-<laci ci şi un meşteşug in care ei au
exceLat, pentru care au cfost apreciaţi, chiall" în antichitate şi ptin oare
şi....au adus contribuţia, atit la definirea, alături de întreaga lor creaţie
materială şi spirituală
la impunerea in istoria proprie a valorilor
specifice, cît şi la reliefa.rea acestor·a in creaţia popoarelor antice euro
pene. în Imperiul roman.
-

Fig. 3. Vas dacic lucrat la roată din pastă cenuşie
descoperit tn �a dacică de la Berindia (j. Arad).

Fig.

4.

Ceaşcă dacică lucrată cu mina descoperită in aşezarea dacică de epocă
romană de la Biharea (j. Bihor).

10 A. Bodor,
p. 137-162.

Contribuţii

la

problema

cuceririi

Daciei,
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UTILITE ET ART DANS LA Cll':RAMIQUE DACIQUE DE CRIŞANA
Resume

L'auteur presente, en s'appuyant sur les decouverts archeologiques effectuees
en trois habitats daciques : Biharea (departement de Bihor), Bertndia (departe
ment de Arad), Medteşul AurU (departement de Satu Mare), quelques'unes des
traits caracteristiques. de la ceramique dacique de Crişa;na.
Le metler du potier chez les Daco-Getes etait, considere l'auteur, non seule
ment un metier tradltionnel, mais aussi un metier par lequel les Daces ont im
pose dans l'hlstoire leurs valeurs speciphiques, en apportant leur propre contri
butlon ă la cr�tlon materielle et spirituelle des peuples europeens antiques et
puis meme dans l'Empire romain.
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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.

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

IOAN MITREA

56

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.

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

REGIUNEA CENTRALÂ A MOLDOVEI IN SEC. VI-IX

57

'

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
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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.

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

64
2.

IOAN MITREA

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

!

•

1
•

,

,'

,

1

nt

,1

l

- - - "'

'
\
'

\

- -- - - --

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.
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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.
·
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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.
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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.
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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.

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

1 24

IOAN MITREA

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,

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

REGIUNEA CENTRALA

A

MOLDOVEI IN SEC. VI-IX

125

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.

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

128

IOAN MITREA

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.

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

REGIUNEA CENTRAtA A MOLDOVEI IN SEC. VI-IX

135

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. V Davideni. Planul
general al săpăturilor
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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.
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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.
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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. 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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1

2

3

5
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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A

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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L

12 (3) şi

/

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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_
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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
/ http://cmiabc.ro

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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3

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
/ http://cmiabc.ro

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.

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

Pl. XXX. Davidenf. Profile
de vase borcan
şi tipsii, din secolele VI-VII e.n.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

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

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

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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4

Pl. XXXIV.

Ixvoare-Bahna.
VIII-IX e.n.

Ceramică lucrată

cu

mfna
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sec.

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.

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

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.

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

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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P l . X LI V

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.

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

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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j

1..

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.

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

9

(
r.

10

15
C!En- -1

1 �1

,, ! ''

•ll d ,l ·

rl tr..:

,, i

,.; ) �;

IS
--====-- nr. .J-24
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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.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

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.
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STUDIUL MATERIALULUI PALEOFAUNISTIC
DIN AŞEZAREA DE LA MlNDRIŞCA
(VALEA SEACA) APARŢINlND
CULTURII MONTEORU
de SERGIU HAIMOVICI

Aşezarea de la � se găseşte s�twM:ă in pa:I'Itea de nord-est a
saibu!l'Ui •ou aoel81Şi nume 1a ciroa 4 k.m de 'Dg. SasCUJt, pe o movillă d�prinsă
di:n t.emsa Si.re1lului, deci pe ultimele prelllnlgi�l we culmilor preoai-paltice,
al!bia r iului găsindfu..-6e doar la 3k.m depărtare spre sting�a.
Hesrbunile de flaună studi�a�te de noi, provin din săpături arheologice
e XIeOUtate dn respecti�a sbaţiune in anul 1 960. Ele se repa!I'tizează la două
nlitvele 'aile cuJ!trurrii Mon1leoru, un'U!l mad. vechi (Monteoru 1 C3) şi altul mai
nou (Monteoru 1 C2) ; o parte a imgmen:telor provenind de la conta.ctuil.
celor două Sltrete nu a putut fi atribui•t precis um.u:ila SalU altuia d intre ni
vele. De aUfel, intregul material prezintă aceeaşi patină �i culoa;re, unele
din resturi fiind acoperilte ou o crustă ·greu de i ndepă'l'1lalt. Menţionăm că
nu s-au putut evidenţi-a deosebiri maroante de .lla un ndvel la ru'in.l!l, nid
in ceea ce priveşte e xistenţa sau f,recvenţla unor grupe sau specii de mamifere şi de aceea materialul a fost studiat ca un tot.
Materialul provenit de la Mindri•şca este 'I"e.liaJtiv abundent, el ridi
cindu-se la un număr de 3859 resturi faunistice. Din acestea pentru un
număr de 705 oare si nt prea fmgmentare nu s-a putut executa o diagn-ooă
d iferen ţi ală şi le-am c;onsiderat ca material nedeterminabil. Au fost astfel
determi nate cu preciziun e 3 1 54 piese .
Res1:Jurile fau noistice detJermi111•ate sint alcătui·te aproape i n totalitatea
lor din frrag men'be osoase de mamifeore ; de alUel �ria.LUil socotit nede
oterminabi.J, pentru care �a •cum am spus, nu wn purtmt da o diagnoză di
�ţială specirflică, dat f!iind starea sa foarte fregttien:balră , apartine în
realiotaie tot grupUlui mamiferelor. Dintre alte grupe, au fost gAsire
doar mo1u�1lele şi păsăi'IHe .
Moluştele sint �eprerenbate printr-un număr ·�e 1 7 cochi lii de gas•·
teropode prov:enind de .la genul Helix.
·

Păsărilor le . aparţin doar două fr�gmenţe oso�se : ·un tarsometa
rest mic de co

tars oe provine ou prp'balbi!tibalte de la o ,bufniţă şi 'W1.
mcaid de la o �1:tă specie ce nu a puJtut fi deberm.irurtă.
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De la mamifere provin 3155 resturi detenni.b
.na ile.
Resburi:l.e &·par puternic frngmentate incit piesele intregi consti
tuie o excepţie Materialul variat, fragmentarea, modul cum sînt rupte
piesele osoase, ne îndreptăţeşte să ronsiderăm că aproape in intregime
aceste :resturi faunisticc sint alcăt'Uiiie din deşeuri menajere asupra că
rora nu s-a executat de către om nici o selecţiune prealabilă, încît ele
reflectă destul de fidel diferite faţete ale vieţii materiale şi chiar a
rmor aspecte ale suprastrootur:ii locuitoril:or de 1a Mîndrişoa, purtători
ai culturii Monteonl. Tatodată dat fiind reLativa abundenţă a mate
rialului s-eu puturt; preciza şi unele caracteristici ale speciilor de ma
.

mifere domestice şi sălbatice .

Numărul de specii de mamifere d�in� la Mlndrişoa se ri
dică la 1 7 ele aparţinînd gll"U'JlJie or de rozătoare, cantivore şi copit&te

(aa11io şi perisodacti!e). Dintre acestea şase sint specii de animale domes
tice, ilar celelJalte repre.7Ji.ntă specii sălbatioe .
Lista speciU01r de mam iifere debe!rmirmte in cadrul materialului !au
nistic de la Min� aparţinînd culturii MOJ'lfOOoru :

ROZATOARE

Oastor fiber

CARNIVORE

Canis rammaris
Canis lu.pus
Vulpes vulpes
Lutra lutro

Ursus

a.rctos

Sus scrofa ferus
Sus scrofa domesticus
Bos taurus

ARTIODACTlLE

Bos primigenius
Bisoo. bonasus
Ovis aries
Oapm hl:rcus

Cervus elepbus
Capreoltus capn!Olus
Alces alces

PERISODACTILE
Vom da o oa:racterizare succintă a celor mai importantle caracte
ristici morfologice şi biomet:r.lce a speciilor de mamifere.
a. Mamifere sălbatice
Castarul C9l'e este reprezentat prin 10 fragmente ce ar apalrţine
la şase indivi1Jl prezwnaţi, prezintă atit resturi de maxilare cu dinţi cit

şi fragmente ale oaselor extrenrităţilor, remerdndu-6e mai ales abun
denta co:xallelor oe sfnt in nUlllăr' de cinci. Trebuie men�·t că pe
un rest de mandibuli plisarea smal�ui. 1a dinţii jugali apare mai pu-

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

MATERIALUL PALEOFAUNISTIC DE LA MINDRIŞCA

193

temică decit cea obi�tă. Talia sa este asemănă'tx>are cu cea a indi
\iziiar găsiţi în aşezările neolitnce din aceeeşi :ronă geografică.
Lupul prezintă un singur rest osos şi anume un �fragment de
coxa! mre datorită masivităţii sale .provine cu siguranţă de la această

specie şi nu de 1a ciine.
Vulpii ii aparţin trei fmgmerute

0500iSe care provin probabil de la
'<�c9.1Ja.o1i i'l'liCiivid. Se rernatt:ă că :frngmentl.lll oare exprimă cel nmi hine
carncleori.s>ticile morloJ.og;ice ale speciei şi anume un rest al ramului
s ting al rnandibU!lei este re.lialtiv gmcil.
Lutra este reprezenfută doar prin!tir-un singur rest ooos şi anume
un fragment din ramul stîng al mandibulei care are, din păcate, toţi
dinţi1 căruţi.
Ursul are resturi mai abundente şi anume 9 fragmente care ar
aparţine la rt.rei indivi zi . T� aceste fragJTleJllte provin de la oase ale
extremităţilor. Se rema�rcă un rest de tihie şi 6Ilume o epifiză :in:fe
rioan-A, oare prezintă osteofi.te, a.paa-ţinind ou probahi:lirtll:rt.e WliUi individ
bă1lri11 , �i două oatLoaneoe provenind de ila indivizi maturi, ele fiind foarte
diferilbe oa mărime, unul dintre ele apărînd deosebiJt de gmcil.
MisbreVtJil prezintă o oantiia"te relativ .lTllalre de frognnenlbe �i anume
47 eaTe ar proveni de !la un nrumăr de 1 0 :ilndivizi. Pe lîngă un :fmgmeni
m.i.c de cren:iu şi citeva maxdlare ou dinţi, se remarcă in materialul a
parrţinind speciei şt resturi .provenind de 1a aproape toote oasele ex
tremităţilor. Un indli'Vid este ttnoăr iar oal.bul abioa adult. J:)eşi printre
resturi se găsesc şi fragmente foarte masive, adică piese capitale, se
pare m mistreţul de 1a Mi� să fie in J'l'liE.'Idie cu ceva mai grac.hl
decit cel din aşemrile C'UIOU1Ie.niene din aceeaşi zonă �că, el fiind
însă de 1alie mai mare deci't mistreţul iBd;ual d3n reghmiJe noastre 1 .
Bouru:l a1re un nwnăr de 10 resbutrti care ar aparţine la trei indi
vizi prezumaţi. Pr.inltre resturi, toate prov!eni!Ild de .ba oasele exttemi
tăţilotr, � reml8li'Că Wl rnetlaoarp .aproape eomplet, preZie'Iltind doar ro.n
cMlul laJteNl:l m S1lp!rlafeţei arti.CU!lare infenioare � deteriorat. El
aparţine cu probabilirbate \llniui masoul, intrlllCl"'t apa!re masiv, neîngustin
dru-5e prea mult tn drepbwl. diafizoei (indicele diafirwr este de 23,04).
Lungimea sa etinge 230 mm ; determinind i•n.Mţimea 1a g.reabăn COIJl
form cu roefidenţili l'llli Boessneck abţinem o ·talie oaloulattă dle 1 54 ,3 cm
pe oare o considerăm wtu.şi nu prea mare, avind în vedere că acesta
găseşte în holocen �i bour cu înălţimea La grealbăn de 1 75-177 crn. Prin
tre ooleolalie resturi unele silJllt mai gradle, aparţinînd astfel cu proba
bilitate unor fernele, intrucit specia prezenta un puternic dimorfism
seX'Uial. �i :rm pare să fii exisbat o mioşol131re a Italiei ll'l'ledi i a bouru1w
în raport ou cel pr-ezent în neoll.iii:Jic in aceeeaşi zonă . Totodlată se poate
consta ta că, în medie , bourul din regiunile noastre apare mai masiv de
cît cel din aceeoaşi epocă din Europa ce.nrt:rnlă şi vesbică 2•
W1

1 S. Haimovici, Studiul paleofaunci din epoca bronzului (Teză de doctorat),
I�i, 1966.
2 J. Boessneck, Zur Entwicklung vor-und frilhgeschichtlicher Hans und Wild
tierc Bayems im Rahmen der gleichzeitigen Tierwelt Mitteleuropas Munchen,
1958, p. 117.
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Bizon'llll este repreren'bat .pri:ntr-t.m singur rest osoo şi anume un
mebaoarp întreg oare are dbalr capetele uşor roase. Piesa �tivă apar
ţine ou preoiziune zimbrul'lli intrucit inltlruneşte atit oaNICtere �
oopi.oe dt �i biometrice ·ti.pioe pentru bizon ; cel mai evil�t caracter
este proem�narea ld!itaf:i.zei imediat deasupra epifizei i.nferioare (in drep
tul d:isoulud de conjugare), oare face da lărgimea in 1810E!18Stă regiune să
fie egală C'U ooeea din drephil suprafeţei amoulwe. lnmrudt se observă
o ne-tă ingusbare a oollilui in dreptul dilam:rei, indicele d:ilalfizar fiind de
20,58 oorusiderăm că !l"eStull respectiv provine de la un �ndivid femel .
Lungi mea :ri'lle'baiOarpu]Jud atinge 238 mm �i aoeastă lrungirrnoe cilt IJÎ reLativa
sa mas:iviltabe ne ICma'tlă că el in'breoe cu mult 'in mărime oasele similare
ale z imbru l!UIÎ actual european, ajungind să �eze �i chm să înrllreacă
unele oexe-mpl.are de Bilson priscus din pleistJooen . Aoeas:ba ne a:Mtă că
zimbrul din epocile pre şi chiar protoistorice avea în raport cu exem
plia!re�e adtu• o 'l:aiHe mul1t maL mare, •aproape asemăn� ou areea a
lui Bison priscus şi că astfel Bison bonasus nu reprezintă o specie de
dlimensiru.n1 ICU mult mro mici decît Bison. priscus, aşa oum se susţine
cure nt pe ·baea marteria:lJUJlui aotual, oaparţinind b1:ronulW. din re2Jell"VaţH
şi ·grădilnile 2'JOologiioe . Este foarte probalbil oă door in ultimele secole,
diTliSpre sfîrşitul evului mediu înroaoe, să fi avut loc o văidită micşorare a
taJiei sale, datoriltă in pi"imul rind OO!rlldi.ţiUor proaste şi chiar amfici.ale
de trai din ronele in oare el se r�etrăsese şi mai ales din rezervaţiHe na
turale şi grădinile zoologice, unde actualmente mai găsim zimbri.
F.acem totodată menţiunea că în raport de bour, bizonul era în epo
cile vechi o specie cu o tflrecovenţJă foarte ISoCăzt1tă , el apărînd ex·brem de
oor în oaldrul mart:erli.al�etloc paleofatmistioe, incit piesa osoasă d� la Mîn
clrişca e;;be una. dinltre puţincle găsi'te în oadrul reGturi1ar SIUibfosile pro
venite de pe tetrittor'i.Uil ţJării noastlre.
Cerbul este specia săl'ba1Ji1Că oea mai a!b'UII'ldentă, el fiind reprezen
tlaJt în materiailiul de :lJa Mîndlrişoa prin lreSturti provenoind de 1a toate seg
menteol·e corpului. Se remarcă chlar resturi de craniu ou coarne pe lîngă
fregment.e disparelbe de COOIe
I"l'l . Astfel, lam gă1silt 'l.l!Il :rest reprezentalt prin
tr-'Un frngment mic al fron'ballului stîng oare prezintă cepul, ba2Ja şi o
porţiu1noe a .prăj inlii rorn'Ului. De asemenea o mică porţirune din fron'ba
lul sting, ce CU'proinde şi o parte a otbitei şi oare poartă un corn de suli
ţar rupt. Rrintre :firngmentele doe coarne mai sernni:fi�i:ve sînt 'IJII'Irlă
l:oalrele : o piesă cu baza oomrului la oare se disti nge ramlllll de gheaţă,
a�t moaiÎ tdeparbe de remu:l ochiului, el fi:i nd totodată foarte sUbţire
şi scurt ; un fregmenlt mai mare la. oare apare chioCIII' o porţiune a !l'amU
lui mijl,ooiu, oe este situat re1ativ desitul de SUJS, iar prăj ina a:pare pllaltă.
Printre oasele extremităţilor sint mai �bundenibe me<bapodia:lele, ast.rnga
l ele şi falangele. Putindu-se executa un număr suficient de măsurători,
putem a:fil!mla că 1Jali1a cez'lbului de 1a Mîndrişoa nu er1a mai mică decit
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in aşezări neolrirbice din aoeeaşi zonă şi :tutoda1tă ea
în medie, evident mai mare decit a cerbul'llli oar.parti.n adtUJa:l 3.
Căpriorul prezintă resturi mult mai puţine decit ceJ"Ibul şi anume
door 14 fragmente oare ar aparţine unui numălr de cinci indivi zi pre
zumaţi. Nu am găsit ooarn.e ci doalr două fmgmente de crnniu, maxillare
("U dinţi şi oose ade extremităţilor. Oanti!ba.'bea mică de resturi şi starea
loJ" frngmentalră nu ne pennirtle să ltrngem oonclu2lii certe asupra unor
ca:l"'ad.ere moclologice şi biometrjce we căpri.orului ; totuşi talia sa nu
pare a fi deosebită faţă de cea a indivizilor actuali ai speciei d i n regiu
n i le noastre.
Elanul oare in malterialul de la Min:drişca doar run singur rest ooos şi
amun� o falangă 1, oare printr-'O 1ungdme ma.xiimă de 7 5 mm inrtrece cu
mult piesele similare provenfiJte de da ceri>. Această speiCie, cu un areal
mai nordic, care nu mai exiiS'tlă .astărzi in fi8JUllla :regi1.m:iJor noastre, era şi
in epocile preistorice foarte rară Ja noi , !I'"e:Stul desroperit la Mindrişoa
fiind prinlta-e ce le citeva care au fost găsite pină in prezent in fauna
subfooilă de pe ter+itlorill.ll R-omâniei 4 •
ere,

b. Mamiferele domestice
marniferele domestire frecvenţa cea mai ridicată o au tlaur1Deoşi .resturile apar fmgmenltare, s-'8JU putut stla:bili unele caracte
rL�tici Hpologice, avind in vedere unele oa.ractere oomatosoopice şi bio
metrice.
Astfel , a11.1 fost găsite două fmgmente mai mari de crnni u, ele fiind
reprerenfba.te prin porţiu ni de fron1al cu coarne, pu1lindu-se totuşi e xe
cuta măsură1Dri doar pe ooarn·e.
Unlltl dintre fragmen� apaaţine unu indi'Vid incă !tînăr, 1oaJte suro
rile aipăirinrl deschise ; se păsttlreaztă o mare parte 1a fron�UJlui drept cu
cornul respecti'V, cit şi ·o porţi'une din frontal:ul sting �i ooc:ipirtlal ; tăblia
externă a 05'1..1-lllli frontal es-te m mare parle ruptă, evidenţiind astfel si
ni\JSuJ . In partea arn'terdoară regiunea fronltală �apaa-e adinciifă pe linia me
diană, ea riidicindu.-se apoi in regiunoo posl:.orl)i<balră �i :răminind aproape
plană pînă la protubel'lanţla '(lrln!iJa) in1leroornllă
lia!l ; aCE!'aS'ta pare a fi �
ridicată in partea ei mijlocie, regiunea nucală făcînd cu ea un ungh i a
proape drept ; pedioellu l oomului apare foa.r'te �ntt, iar fosa. tempo
rală este îngustă şi adincă ; romul se tndreaptă lialtera:l rămînînd aproape
în acelaşi plan cu suprafaţa frontalului, virful fiind ascuţit şi privind
I.JiŞOl" in sus şi inalinte ; d�i rt'înălr, ou suprafaţa :f1oarte. rugoosă, se ob
servă de ooum d� lungul CÎ1I"C'Ul1lferinţlei 1ba.7Jei , o perlare m:ai puter
nică, ceea ce ne fa10e să atribuim intregul fragment llllui
l
individ mascul.
�lă'l:alt rest de crd:Iliu, este repreze.ntaJt printr-<> porţirune a frunţii
şi a regi'llnii l'liiJCBle, prezentind de asemenea cornul drept, ce este însă
nele

Prinrtre

.



3 O. Necrasov et S. Haimovici, Contribution ă l'etude des cervides subfossiles
et de leur distribution geographique au neolithique en Roumanie. An. şt. Unlv. Iaşi,
s. Il, a, 11, 1, 1963, p. 131.
4 S. Haimovicl, RAspindirea unor specii de mamifere in epoca bronzului (mil.
II i.e.n.) pe teritoriul Republicii Socialiste România. Stuctii şi cerc. de biologie
(s. Zoologie) 20, 3, 1968, p. 299.
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flrlnt la viri. Su1:Jum inrbelrfrontală apare oomplet închisă, in lungul ei
observindu-se chiar o mică ridicăJtw-ă W.ngitbu.dinală. Reginmea frontală,
puţin i:n.alpoia orbirtei, rimine aproape plană piLnă in dreptul probuberan
ţei in'tJercomuare, oare este de asemenea doar foalrte puţin rid!i.oată in
partea sa mijlocie ; regi1JIIl.ea nuoală apare astfel joasă, dar largă şi tot
odată mult adincită spre partea ei inferioară ; văzută dinspre partea pos
terioară , fosa temporală, apare îngustă şi relativ adîncă, iar pedicelul
cornului foaMle SClJI'It. Comull se găseşte in ocmt:Ln'lllal'ea pmului fron
taluJui şi apare pe secţiune dJe formă ovoida.lă ; diametru! mare al ba
rei, este paralel ou srupmfa·ţa frunţii ; curbarea relJa.tiv slabă se fuoe
spre ina�nte, viciul privind însă �i puţin Îln sus ; fa.ţla postero-infe.rioal'ă
prezintă şanţrurl nu prea adinci, daT pei'1larea din jwul baze:i apare �
ternică. C01"''1ul are di.ametreole la. bază de 80/65 lffil11 , iar cireumferinţa in
jur 'de 240 mm. Fragmentul descris aparţine cu probabmtaroe unui mas
cul de peste 8 ani.
ParticulmiJtăţiJe celor dOII..IIă resburi desarise mad sus, le apropie de
tcrurinele de tipul "prirnigend:us " , dar fu:ptul oă ambele fragrnenrte pro
vin de la masculi ar pu'tea ca aoesbe oaracberistioi de tip să fie mai
pregnante, incit nu putem spune că Jbaruirinele de lJa. Min� reprezintă
un tip "primiganius" puii" ; rtlotJu'Şi pU1:Jem oonchide că in ma'lerilalul na;
tm.� erau pregnantte oamdllerlsbicile aoe51tui tip.
Pe l"eS'bu!r-i!le de maxiilare C'U dinţi şi pe cele aparţinînd oaselor ex
trem�tăţilor, S-;8JU putut executa o serie de măsurători. Se remarcă fap
tul că s-au păstrat un număr de cinci metapodale întregi, oare de ase
menea pot furniza o serie de dlabe importan:te . Se oonstată mai intii că
patru dintre ele provin de Ja femeie şi doar unul apatrţinle um.ui mascru.l
oastnat, BII'Iăt'i nd astre'l oă printre oornutele mari se găseau �i Wi, popu
l-aţia de lJa Min.dT'işoa practicin!d !aStfel oastoorea :rnascul.ilor de talurine ;
este totodrată impootan<t de Slllblin:1at mpbuJ că n!W111ărrcl lo.r era rnullit
mai mk decit cel 1311 femelelor, fapt oare ar :reieşi şi după măsurătlorile
e xecutate pe alte fra:gnnente ale oaselor exbremiltăţilior. Calculind inăl
ţ i mea la grea!băn pe baza celor cinci lTllabapodale, rez;ultă o talie medie
pentru taurinele de la Mindri.şoa de 1 1 8,6 cm. Se poate oonS'bata pe ham
calculării înălţimii la greabăn şi din celelalte măsurători executate pe
diferite oase ale extremiltăţilor, o micşorare a taliei .tJauJI'!ineltor de la
MiY11dri·şoa faţă de acelea existente in ooeea'Şi 2Xmă in aşezările oucu 
tenioene 5.
In ceea ce .priveşte fV'irs:ba la. oare ernu sacritioabe vitele de călbre
1ocui'1lorii din aşemrea de :1a Minldlriş.aa se poate constata că eJremplerele
tmere �i suba:dul.te sint 'in număr rellatrl.v mic ; tatx>dată ili•pses.c ou totul
indiVizii bătrîni.
Pe locul al doi·Lea printre anima}ele domesbioe se găsesc ia Min
dri.şoa, poroitllele, ·� mai cu seamă l1IUII1ăll"ul mare de indivizi
5 S. Haimovici, Caracteristicile mamiferelor domestice descoperite in staţiu
nile arheologice din epoca bronzului de pe teritoriul RomAniei.An. st. Unlv, Iasi,
s. II a, 14, 1, 1968, p. 186
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prezumaţi in raport de ca.nltita.tea de resturi ; aceastJa se datoreşte fap
tuhlî că există llllai. ales maxilare cu d'inţi ce aparţin la multe exem
plare direriite . Nu putem totuşi considem că � exec\l'tat de către om o
selecţie a resturilO'l" poreinelotr, situaţia mn:intittă fiind darboir:ită factonl
lui intimplare.
Frngmenltarea puternică a materialului, nu ne dă nici o posibilitate
de a pune în eVlidlenţă o serie de da.raetere tipalogice a:le rporoului crescut
de locuitorii din aşezarea de la Mindrişca. Din măsurătorile executate
cit şi pe bam prel'll!Crirli S01l'llaltopioe
oco
, mai cu seamă a materialului
de max iloare şi dinţi, se poa,tJe consta'tla oă poroinele emu de 11alie ceva
mai mare decit cele de tipul pal'l.1S'bris catre era caracteristic neolirticu1ui
elin aoceeaşi zoonă , dar că se păst:lre6ză o serie de caractere .orimitive.
neputind fi vorba de preocupări de amel.:iloarare rasială.
Nwnărul de resturi aparţinînd indivizilor rtinerti este relativ ri dicat,
dar se rema.reă că cele mai abundente fmgmente provin de la exem
p]ace in vîrstă de ciroa 2 ani. Probabil că abia 1a o aseme!ru!a vîrstă,
aces.t porc de rt:ip primitiv, cu creştere mai inoea1lă decit cel aparţinind
tipurilor .aclulale amel!iomte. atineea o 11al:ie <.·onside:r� oa optimă pen
tru soorifioare.

Ovioopriln.ele Ul"Il'leaZă ca frecvenţă indeaproape pocrcinele. �i pen
tru a<-'E6't gt"Up, restll!rile apa�r de asemenea destul de fragmentare, am
putut executa o d1algnoză diferenţială intre Capra !Şi Ovis pe un nwnăr
destul � mare de restruri pentru a se purtJea observa că ovinele erau
rom de 'trei ori ma:i abundente decit caprinele.
Pe bazJa unor resturi de coarne se poate constata că pentru OViis
existau încă femele oare plllu
l1ta COOirne gracile cu aspect oaprin, dar se
găseau şi exempLare aOOII'lil
l te
l . 1n ceea ce priveşte Oapm, un corn mascul
foarte pl.llt:«n ioc, pune in evidenţă caractere nu prea ·pregnante aJe tipu
lui ,.prisca".
Măsurăltlorile executate ,pe resturile de Ovis, n� arăta că ovinele
de la Mirudrişca, ereu probabil de 'ilalie dJca' ceva mai mare decit oaliR
neolitică din aceeaşi zonă. Pe baza a patru oase lungi intregi, am putut
oalC'Ukl înălţimea Ja greabăn oare ajunoge, in medie, pînă la 62,3 cm. Ca
pra pare să fie relativ gracilă şi pe un metacarp intreg am putut stabili
o talie de 60,9 cm .

Restul indivi2illor rtîneri şi subadulţi, apar in oan'ilirtlate relativ mică ;
şi dJcri indivizi cu dentiţia foarte erodată .
Oa1ul, are ,y-e;turi foarte puţine in raport cu celeLalte marnifere do
mestice ou imparbanţlă economică. Resturile sale smt însă tot IClltit de
fragmentare ca �i a celorlalte specii de mamifere. Puţinele măsurători
exemrtJarte şi l ipga unor piese semnifiocrtive din punct de vedere tipolo
gi-e, ne :pot duce dloo.r la oonJClruzia că 1a M1nd.rişoa emta un cal de mă
rime mijlocie.
Ciinele, specie domesti.că fără imp<Xrtlanţă economiCă deosebită, e&e
bine reprezenrbat .].a Mindrişoa. Resturile sale, reltMiv abundente, apar
oarecum mai puţin rJimgmentare dec1ît ceLe ale alrtJor specii găsindu-se
ctteva porţiuni mai importante de cm:niu, dt şi oase oale extremităţilor.
am

găsit

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

1 98

SERGIU HAIMOVICI

Astfel, avem la dispoziţie un craniu aproape complet, lips.indu-i doi\,·
o parte din p1afonu:l neurocnmiului cit şi aroadele zigomatioe. El apar
ţine un'llli individ abia matur, ,t;oote suburi·lle fiind a:parente, iar dentiţia
de J.oc erodată. Bobul apare prelung �i asouţit, fiind evident ingustat
in dreptul lui p1-p2 şi proeminind in lături la alveolele cani nilor ; sper
turn nazală este :reLativ mică şi �le nJa2Jale ,prelrungi. Profilul fnmţii
apare foarte puţin ridicat lfaţlă de oei 1&1. batuln.rl , nmalele ridicîndu-se
lent şi continuu spre rădăcina lor, aceeaşi pantă lină păstrindu-se
şi pe frontale. Fruntea pare re lati v îngustă, apofi.zele orbitare lungi şi
teşite, constricţia posto.rbH:ară puternică, Oll'bitele relativ mici, inalte şi
aşezate pieziş. Creasta sagiJtală ruptă, pare să fi fo.<>t mijlociu dezvoltată.
Aroada zigamatică nu apare :prea masivă. Paa-letalele par a fi doar foarte
puţin bombate, neurocraniul apărînd astfel prelung şi îngust. Forarnen
magnum aproope rotund, este mijlociu dezvoltat, i-ar oondilii occipital i
si.nlt relativ mici. Bolta paJatină este îngustă şi prelungă. Craniul descris,
prezin·tă o kmgime taba:lă de 1 8 0 mrn, fiind 185tfel foarte mare. Prin
'Uil'e'le dlin Clal18Cterele sale el se apropie de actualii ciini de fugă (ogari).

Un aLt CMDiu, este i!111Ult mai frngmenta.r, păstrlndu-se din el doar o
parte a neurocreniului ; după oarecterls ticile sale morfulogice cît şi di
mensional el ar �avea afiniltăţi ou tipul Canis lfamiliaris inrtennediu�.
Pe baza unor resturi de maxilare i nfe rioare ou dinţii jugali, se poate
oa1cu1a pentru patru ,piese o lungime ba2ală a cra:nilulul ce vari·ază intre
1 56 şi 1 79 mm . Aceste dimensiuni cit şi cele două iira.grnente de craniu
SU!S runintite, ne -arată că la M� se g.ăsGau ciini de mărimi foart.�
vwilabiJe , de la dimensiuni oew mai mari ·decLt �ale tipului palustris şi
pînă la ciini de tadlle foarte mare. Nu oredem că se distingeau tipuri binf!
circumscrise ci mai degmbă o mare voariabHirt:.a.te , dar este de remarcat
că variaţia 1laliei apaire mai puternică dec-.it oea evidenţiată in neoliticul
aceleiaşi rone geoerafi ce .
•

Aşa cum s-a arătat, resturile faunistice de la Mîndrişca aparţin
aproape în exclusivitate mamiferelor. Cele cîteva cochilii de melci gă
site, ne arată, că culesul moluştelor nu poate fi luat in seamă ca re
prezentind o ocupaţie cît de cît circumscrisă. De asemenea nici prinde
rea păsărilor !'ălbatice nu trebuie luată în considerare. Lipsa resturilor
aparţinînd peştilor evidenţiază faptul că nici pescuitul nu era practicat
decît probabil foarte sporadic.

Pentru speciile de rnamifere s...a calculat frecvenţa pe fragmente
şi i ndivizi prezumaţi şi s-;a if·ăC'U't reportul intre cele domestice şi oele
5ălbati'oe (vezi lba!belul nr. 1).

Se poate oo.n.s'ba:ba că vînătoarea jouoo un rol încă foarte bine cirown
scris, ea avînd o pondere economică de loc neglijabillă, inltrudt peste BOfo
din fmgmente şi aproape l BOfo •dii ntre i ndivl,zii de mamifere găsiţi la
Mîndrişaa .aparţin speoiiloc sălbati·oe. Vililătoorea se exercita ca o· ocu
paţiune ajutătoare în ao;i� necesităţilor de <B"ne a locuitorilor de
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Tabelul nr. l

FRECVENTA PE FRAGMENTE ŞI INDIVIZI A MAMIFERELOR

Fragmente

Specia

Indivizi
Nr. abs.

Nr. abs.

%

1977

63,07
11,68
14,96
0,89
1,15

103
14
81
5
7

40,23
5,47
31,65
1,95
2,74

0,32
0,09
0,03
0,03
0,29
1,91
0,32
0,03
4,75
0,45
0,03

6
1
1
1
3
10
3
1
14
5

2,34
0,39
0,39
0,39
1,17
3,91
1,17

Bos taurus

366

Ovicaprinae
Sus scrofa domesticus
Equus caballus
Canis familiaris

489
28
36
10
3

castor fiber
Vulpes vulpes

1

Canis lupus
Lutra lutra
Ursus arctos
Sus scrofa ferus
Bos primigenius
Bison bona.sus
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Aices alces

1
9

6(1

10
1
149
14
1
Total

1

3135

%

0,39

5,47
1,95
0,39

256

Raportul pe fragmente şi indivizi dintre mamiferele
domestict> şi sălbatice
Grupa de mamife
Mamifere domestice
Mamifere sălbatice

Fragmente
N.r. abs.

%

2876
259

91,74
8,26

I ndivizi
Nr. abs.

210
46

%
82,03
17,97

la MindriiŞIOO , in1rucit aproape in exclrusivitate erau vinaroe speciile de

artiodactile de talie mare ; castorul cit şi ursul, reprezintă şi ele specii
oomestibile. Animalele de la oare s�r întrebuinţa exclusiv blana, ca
Vli,dra, vwlpea şi lupul, au o pondere cu totul neglijabilă.
O ocupaţiune de prim ordin, 1rebuie soootită creştre.rea anima:lelm-.

Dintre acestea frecvenţa cea mai ridicată o au taurinele. Considerind şi
talia lor specifică, putem spune oă purtăOOrii IOU:lturii Monteoru de 1a
Mind:rişoa, ereu cu preoădere crescărtlori de oornrute mari, acestea repre
ZJentînd astfel elemenrtru l preponderent în oadrul economliei :respectivei
populaţii . Tlaurinele emu ţinute pentru scopuri utîU.balre şi a·bia in mod

9ecundar ca furnizoare de carne, .fapt care reiese dii.n stalbilirea virstei
de sacrifioare. P!robalbil că ereJU folosite mai ales penrbru �apte şi ma:i
puţin pentru muncă , dat fiind ponderea mică pe oare o au maooulii
oast.mţi .
Poocinele , ·oare in ordinea frecvenţei se gălsesc pe ocel de al doilea
loc, au resturi mult mai puţine decit tlaurinele. Dat fiind şi mărimea ta-
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Hei lor in rapart cu raoeea a vitelor oomute mari, e5'te clar că ponderea
lor economică em desbul de mică, looui·torli de 1a Mindrişoa folosind aşa
dar cu precădere pentrl\1 !rană, carnea de v.irbă..
Ovi·OBIPrinele au o frecvenţă ceV>a mai joasă decit porcinele, arătînd
prin OC'eaiSba oă şi ele aveau o pondere cu mult mai mică in economia
looui<torilar de Joa Mindrişoa decit comute1e mari. Avind 'în vedere şi
tal:ia lor specifică, se poate spune şi despre ele că frul"l'lÎ.mru d"OM o ootă
foarte mică din carnea folosi:tă de aameni i din respectiva aşezare. Oa şi
oomJUtele mari, o vioaprinele eTiatU crescute mai intii pentru scopuri utill
tare, probabil oa furni zoare de lapte şi chim Ună (am vărut că ovinele
i ntrec cu mu1i oapri nele) .
Oal'Uil are la Min.drişoa o frecvenţă foarte joasă. Este astfel foarte
probabil oă locuitorii din •zărlle cuLturii Montooru, foloseau incă pu
ţin această specie, care am astfel o pondere economiocă foaa-te mică. Mo
dul cum Sint fragmerd:ate restu ril e calului, ne arată însă că era î ntre
buinţat in alimentaţie.
Cîinelie, specie fără impoJibanţă economică di.Tecrt.ă. intrucit cu mare
probabilitate nu era ifolosi1: �i ca aJ.i..ment , are totuqi o frecventă relativ
rld:i.<mă. Fiind de oown destul de diversifioat oa taLie, este probabil
să fi fost ţinut pe de o parte pentru p� vitelor, iar pe de altă parte
pe lî ngă gospodărie.

Luînd in considerare une:le oarecteristici eoologioe '<de mamiferelor
care au fost găsite la Mîndrişca, putem schiţa o serie de caractere ale
rnedliulrui 'in oare iş i desfăoşuvau activitlatlea 1oou i barii la.'jleZări i.

Oeoa maâ. mare parte a speciilor sălbatice desooperi.te, cllt şi oele oe
au Jirecvenţla oea mai ridi<:ată , reprezintă animale oOai'OOier.;tioe pen:tlru run
mediu păld'UTOS . Ne referim mai ou seamă :ba cerb, ws şi bizon. Astfel,
apare evilc:lent, !Oă in jruinJl Slllaţi'lllnii de la Mindrişaa se inJtindeau nmsive

forestlioere foarte tntinse şi totodatA inchegete. Res'tlJ:I'fle de căprior şi
bour, animale oamatleristice ma:i ales lizierelor, pădurllw cu mri.şti şi
poieni, se găsesc in oantilla!te mai mică decit cele taie oerbului ; ele mată
că locuitorii aşezării executau lbăierea .pădurilor, dar defrişări'le nu erau
prea avansate. Spaţii dei'liUidate de tipul sbepei lipseau cu tntu.l in jurul
aşezării, negăsindu-se în Il'1latlelr.il8lul nostru nici o specie oaraoberlstică
uM.Li asemenea tip de peisaj. Probalbid oă defrişările lnoepurt:e conduceau
la apariţia treptată a ceea ce cunoaştem astăzi sub denwnirea de silvo
stepă, peisaj în cea mai mare parte artificial, creat de actiVTitatea umană.
Ex..istenţ.a ebanulu1, a oastorului şi chiar abun.denţa mistre�Uii , este le
gată de prezenţa pădurilor de luncă, oare erau desigur mult mai binP
reprezentate atunci pe valea Siretului.
Dintre mamiferae domestiloe, creşterea de tip primitiv a cornute
l-or mlaii'1i şi a porcinUor, \Se pretează destul de bine t!lfbr-(IJil mediu pă
CÎll.lro5 . Spaţii denlu.date smt necesare mai .ales pentru ovine, dar am văzut
oă frecvenţla lor estle destwl. de joasă Îlll oadrul matJerialrul<ui de la Min
drişca şi dlefuişarea despre oa.re l8oiTl vorbit mai sus le asi� condiţii
mediale propi<» fări oa să flie necesară distruglerea rompletă a vege
vaţiei

lemnoase.
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L'�UDE DU MATERIEL PALEOFAUNIQUE
DE LA STATION DE MINDRIŞCA (VALEA SEACA)
APPARTENANT A LA CULTURE MONTEORU
Resume
La station de Mindrişca est situee sur la terrasse de la riviere de Siret, pres
de la petite ville Tirgul Sascut du departament de Bacău. Le materiei faunique ap
partient ă la culture Monteoru de l'epoque du bronze.
On a dtkouvert 3859 restes parmi lesquels 3154 ont pu �tre determines, 3135
appartiennent aux mammiferes, dont la liste est donnee dans ce travail. On con
state qu'on a trouve aussi 11 especes sauvages ă câte des animaux domestiques.
Aarmi les especes sauvages, le plus commun c'est le cerf, qui avait la taille
un peu plus haute que celui du carpathin actuel. Ii faut egalement remarquer la
presence du bison, qui apparalt tres rarement dans les stations prehistoriques ainsi
que celle de l'elan, qui s'est beaucoup retire actuellement vers le nord.
En ce qui concerne les animaux: domestiques, on constate qu'on connaissait
deja l'operation de la castration des bovins mAles. La hauteur au garrot des bo
vins etait en moyenne de 1 18,6 cm. Les porcins etaient de taille un peu plus grande
que le type palustre. Parmi les ovins on trouve des exemplaires femelles sans
cornes ă câte d'autres qui en avaient encore.
La taille des ovins etait en moyenne de 62,3 cm, et des caprins de 60,9 cm.
1� chien paralt deja de taille tres variable, se trouvant souvent des exemplaires
de grandeur differente.
Ayant en vue la frequence des differentes aspeces de mammiferes, ainsi que
le rapport entre les domestiques et les sauvages, on pourrait supposer que l'occu
pation principale des habitants de la station etait l'elevage, le rOle de la chasse
etant seoondaire.
Parm! les anlmaux domestiques, les bovins occupent la premiere place, les
porcins, les ovicaprlns etant en quantlte beaucoup plus petite. Le cheval a une
freqaence tres basse. Quant au milleu ambiant, on pourrait conclure que la zone
qul entourait la station etait plus boisee que de nos jours.
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DACIA IN VIZIUNEA
LUI LUDOVIC FERDINAND MARSILI
de DUMITRU ZAHARIA

Contele Ludovic Ferdinand MansiLi originar din Bolog�n�a s-a anga
j.at în servicilul armatelor imperiiCI!le a'lJSitlrieoe. ActiviltJaJtlea sa de militar
şi om politic in slujba curţii vieneze, între anii 1 683- 1 7 0 1 , în părţile
<>ud-estice ale Europei i-a permis să cunoască direct teritoriul fostei
Dacii şi oamenii conlte>mpomni oare�şi ·de5făşumu activitatea aici. Om do
tat cu o extraard:inra:ră ,pwtere de muncă, inl1:leHgenţă, spi'l"it de analiză şi
sinte2lă, Marsili a intreprins o serie întreagă de oeroetă·ri arheologice des
ooperind urme ale vieţii dacilor, oeoloniştilar romani, populaţiei romani
zate la U:l:pila Tmiana, Mebadli.a, Reşoa, Romuloa, Celei, Insula Banul,
Sidova, Rîul Vadii.Ji,
JJu Ocşova, Breţcu, A�ba lulioa, Drobe11a-Tur:rw. Seve
rin, Podul h.l!i Trn118111 , in zonJa de la sud de OdiOI'hei. Studiul cron'keJ.or
oare circulau in TiransiLVWlita, Ţara Românească, Ungaria, al documente
lor existente in arhivele cancelariei prinţului transilvan, cele ale voievo
du.lui. de la Bu.o\.Jre.şti, ca şi IBil oelor păstlmte la curţile unor noibili din
comitate'le aroelene, discuţi:ile cu Consitlantin Brinooveanu şi stolnicul Con
s.bantin Cantacuzino, corespondenţa ou acesta din unnă, cercetările în
treprinse asupra Columnei lud TJ-.a:ian au oontribui't la formarea unei con
cepţii corecte asupra Daciei, întinderii regatului dac, războaielor dintre
T.roian şi Deceobal, co1oni2larea romană .şi n0111a provincie imperială, sim
bioza daca-romană, rezultatele etnice �i 1ingvistooe ale convieţuirii dacilor
ou coloniştii romani, continuitlatea permanen<tă a românilor in spaţi'llll
oarpato-dunălrean, ooganizarea. lor eoonomico-5ocială, militară, politică,
religioasă 'in perioada de după :retragerea aureliană şi pînă 'la sfîrşilbul
s.eoolului :al XVII...Jea.
Dacia în concepţia contelui Marsili

Printr� cetrootalre e:lCtrem de �atentă a operelrar istoricilor antici,
cleco1luarea nnor numeroase săpături arheologice ou ajutoruJ. mili"bairiloc
austried in Serbia, Ungar-ia, Tra.nsHVtani.Ja, studiile făCU/te 1a Constanti
nopol şi Roma, în bibliotedle din Ung�a'l"i'a şi Trnnsilvania, Mia:rsili sta-
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bHeşte cu suficientă precizie spaţilul �ic pe oa4"e-l ooupa poporul
d ac inaintea cuoeririi romane. Saw.ntul apreciază tOă dladi OOUJBU zona
ce era cuprinsă intre Nistru, de Ioa izvoarele salte pină lla vărsarea tn
MIBil"'e'a Negră ; Tisa, din ZIOilla de unde începea să�i adlune apele şi pină
la Slanka.men, constituia limita de vest a acestui teritoriu ; la nord e.i
popllillau intrea'ga regiune munltaasă dintre :izvoarele Tisei şi oele ale Pru
tului, iar la SUid Dunărea ii separa de neamut1ile trncice oare popu}Qu
Moesia 1 •

In ·concepţila sa de geoglrai impart,e Dacia canfoiUll situaţiei etnice E?i
politice contemporane hri şi nru pe bam orga:ni� i provinciei imperiale
făcute de T�raioan. şi urmaşii acestuila, in trei. părţi distincte : Dacia Ri
pense, care in zilele sale corespundiea oonelor : a) Părţile regatului Unga
riei ce se intindea intre Tisa, munţii Tlmnsilv18niei şi cursul inferior al
Mrureşulul pină la vămarea in rrm şi b) Banatru.l Timişoa:rei, oare cu

prindea

ZIOI1Ja ce

se oafila intre Tisa de Ioa oonfliUJellţla cu
in Dunăre, mal'Uil sting al acestui fluviu

Mtureşul �i pînă
pînă 1a �
mun ţii 'I'ransti.lw.niei şi cUJrSul inferioc al Mu�wui. Dada MedHeranee
î n mod frecvent era numirtă Transitl vania. Ln viziiWlea 1ui Ma.rsili a.<."e'aSba
era zo na oentrolă şi cea mai imp01.1bantă a intregului pămînt iocui-t de
dJaci. Datorită faptrulrui că era inronj'Wialtă de coroana munţilor Oaa}mţi ,
juca rol'llll unei cetăţi :naturale, in jurul căreila rtrebuioau să ·g�Mvilte2'Je ce
lelalte diOUiă .părţi. Dacia �ansalpin·ă se lintindea die-"a Lungul aroului ex
terior 1811 Omlpaţilor, de la OOill!fluen
l
ţa. Cemei ou Dunălrea şi pînă la izvoa
rele Prutulllli , extinzindu-se pînă 1Ja Dunăre, Marea Neagră şi la Tăsălrlt
de apele leneşe ale I"iulu!i oare i2'JVOra din mun,ţii Sarmatici 2•
la vărsarea

aprecia după situaţia oonte:mporană lui fostul
�mpăll"ţ.it in ·trei 7JOI1e distincte din punct de ve

Cu 1oate ca Miarsili

teritariru al DaciJei ca

dere nJalbu:re.l-.geogralfic, 1Joltuşi el oocepta ideea UnJUi tot unitar din punct
de vedere etnic şi poditic nu numai pentru perioada dacică a aC'E$1Xn"
loou:ri, ci mai IBiles pentru aceea oa zilelor sale. A'boroind problema J)l"e"'
:rentărdi istorice a Daciei, Mersili nu se opreşte cîtuşi de puţin numai

epocă de glorie din timpul mariloc regi Burebista şi Decebal, a
in'frln.gerii aoac;.tuia din 'll!riTlă de cărbre romani, cucerirea Daciei de către
Trailan, părăsirea a<.'eSitor locuri de către autoriltăţile roma ne sub presiu
nea invaziilor neamurilor germanice, dar continuă .fcatarea istori�geo
grafică, socială şi politică a celor trei state românleşti pină in z i le le sale
oa f'OSlte părţi ale Daciei.
Mlars:ili demonstrn că 'beritxmul celor trei �ii, Ripesbră, Medite
rnnee şi Transalpină, nu e:ra a:lrt1Uil decLt acela pe care-I ocupau românii
contemporani lui, a cârN Ulll ire într-'Un singur stat, aşa cum fuseseră
dacii în timpul lui Decebal, o darea pentru oa putea fi înglobaţi rno
n!M"hie.i vieneze pe ca:I"'e o slrujea in momentul in oare oonsemna coniSta
tările sale cu privire la tl:'1"e0UUtul neamului românesc. Intocmirea mai
mtrltor hăirţi in oare cuprindea laollaltă teritoriile zonelor ce pll!l1au nula acea

1 Arh. St. Bucureşti, Colecţia microfilme, roia 49 Italia, c . 62-84. Biblioteca
Universităţii Bologna, loc. cit., voi. 108 ; cf. idem, roia 48, c. 486-525, idem. vol. 101.
2 Idem, roia 48, c. 486-525, idem vol. 101.
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mele de PărţilJe :regatului Ungariei, TransHvania, Ţara Româneescă şi
Moldova constituie o doVI8dă în plus a modului in oare ooncepea gene
nalul Mamili să trateze .trecutul şi prezentul poporului român, ale căror
începU'turi le vedea numad în istoria dacilior. In 181Ceastă privinţă subli 
niem faptul :că in ooncepţia Jui Marsili istoria popo:rului român e:m a
semuită unui fluviu oare îşi are sOII"gi!ntea in neamul dacilor şi al ro
manilor a căror ape au curs şi au crescut continuu intr-una şi aceew;i
al-bie, pămjntu1 IOUprlns in<tre 'Tisa-Nistru, Carpaţii Păduroşi, Dunărea

şi Marea Ne�a�,gră.
Este evitdent că MaTsili n-a oonoeputt deci•t o deZVIOlta.re continuă a
societăţii ooce, cu tOBJtă exerdtJarea stăpîni.Jrii :romane otemporwe aici, oare
a avut drept rezultat etnic formarea unui nou popor de cultură romană
şi limbă latină, păstrăttor consecvent însă al celor mai multor trăsături
de oaracter, IQibiceiuri �i mod de viaţă pe oare le aveau dacii. I n a
ceastă privinţă păJreri'le Jui M181I"Sili sînlt aproape identice cu cele expri
mate de stolnicul. Cantacuzino, Dimitrie Oantemir şi alţi contemporani
care

au studi� problema.

Cucerirea Daciei de către Traian oglindită în opera lui Marsili.
Colllte.le Mw-sili opina că precLecesori i lui Treia.n apreciaseră în mod
gr�it Dunărea drept hotarul nordic al Imperiului roman 3, mai ales că
locuitorii care ocupau zonele de peste cumul inferior al fluviului ata
oau populaţiile de oorlnd supuse romanilor, oare le ga.ranbaseră pacea,
liniştea. viaţa paşnică �i infloriltloare 4. Decebal ajuns re�le dacilor a

devenit "inamiru.l tde moorle al romanilor" 5 şi profHînd de unitatea rea
lizată abaoa permanent provinciile sud-dunărene. Prim ejdia d�nise su
fident de mare pentru stJălpinirea romană in regiun ile Dunării mijlocii
şi in ferioare.
Toate acestea, alături de alte oaruze, l....au determinat pe Traian să
pomeaooă rele două ifăZ:boaie pentru "a supune pe Decebal regele Da
ciei şi a uni ţara lui wperiulw său" s.
Deşi Marsili a Cllltl()SOUJ şi a;profundart: operele lui Dio Oassius, Xi
philinos, Diodor din Sicilia ,a stuodil8t reproducerile de pe Colwnna lui
Tmian, a ceroebat de vi51ll acest monumen t al oul'turii romane, totuşi
n-a prezentat aproaipe de Joc problema desfăşurării ostilităţilor dintre
armatele romane conduse de împălratJul Trnitan şi cele dace in fruntea
cărooo s-a aflat virtJetazuJ. rege Decebal.
El a intuit in mod corect s.oopurlle urmărite de romani prin .răz
boaiele pornite împotriva tdaciloc. Prima ţin•tă a împăratului a fost cu 
cerif'!E!ta Daciei, itlrensfurmarea ei in provincie romla:n.ă, consolidarea
s�ini:rii imperiale, ·exp1oatarea permanentă a bogăţiilor �i muncii oa
meni lor de aici.

3 ldem, roia 48, c. 486-525, idem, voi. 101.
4 Ibidem, ibidem.
5 L. F. Marsili, Description du Danube, Haya, MDCCXLIV, tome II, p. 65.
fi Arh. St. Bucureşti, loc. cit., roia 48, c. 486-525. Biblioteca Universităţii Bo
logna, loc. cit., voi. 101. Dacii atacau şi jefuiau toată zona de la "vărsarea Savei
in Dunăre şi plnă la ţărmul Mării Negre, unde se află �urile fluviului".
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Jn vederea atingerii scopurilor :propuse Traian a luart măsura rea
lizării unor mar-i �i importante construcţii in Moe5ia şi părţile din Dacia
rămase «n stăpinirea romană după terminarea prim'U!lui război.
Cea mai impunătoare oonstrucţie a fost Podul lui T.rai,an prin care
s-au sota.bililt leg-ălru.ri. Le directe dillltre ce·le două maloci ale Dunării. Po
du l avea in primu� rind scop mili1ar, dalr privi.rt în perspectiva politicii
romane de a organiza ·în DaiClia o provincie imperială, acesta avea meni
rea de a .stabili tpe'I1Illi3len
l fte legătUJri economice, militare, po l i tice şi
culturale între noi'le terito ri i cucerite, cele din sudul Dunării pînă .lJa
Byzanţ şi J,talia. Acelea'Şi funcţii atribuia Marsili mlalrilor drumuri oon
struite in Moesia, lliria şi Dacia in ttimpul primului confJLct şi îl'l.itTeGga
perioadă inte!rbelică.
Printr-o prismă s:imhlară ·a privit generalul construcţia marilor căi
de circulaţie 'in noile posesiuni pe văHe Dunării, Cernei, M\.lil"e!?ului , 01tului şi Jiului 7.
Deplasarea annatelor pe aceste drumuri în anii 1 05- 1 06, atac ur ile
desfăşurate pe trei direcţii, deslănţuirea J.or din apropierea centrului de
rezistenţă al inam icului situat în munţii Orăştie, superioritatea anna
teloc romane, tactica, SttJ"Iategia, conducerea acestora, eşuarea încercări
lor lui Decebal de a :reaJ.im un front antiroman , trecerea unei părţi a no
bilimii autohtone de partea învingătoru1ui au dus 1a infringerea eroicci
rezistenţe a dacilor, sinuciderea ma:relrui lor rege, victoria definitivă a
arnllaltelor conduse de Treian şi organimrea noi lo r teritorii intr-o Jll'"O
vincie imperială s deschi:zîndu-se prin aceasta o nouă epocă in istoria a
cestor locuri, superioare SUJb toalte aspectele, cu rtoarte distrugerile .pro
vocate de marile oonflag1mţii ce s-eu succedlat intre regabul dac şi srtatul
roman. Scopu.riae militare, politice şi mai ales cele economice pe care :te
ţi ntea impăratul Romei sint apreciate de genemlul ibologmez in mod clar
şi iOOIIlbe corect.
in Dacia

Marsili despre civilizaţia romană

Odată tenninate răzlboaiele dintre Decebal �i Trnian invingăto.rii au
iniţiat opera de roman izare in noua provincie. Aceasta .s-6 desfăşurat
în proporţii mult mai mari şi cu rezultate remaroabile atit in domeniul
vieţii mateniale, cit şi al celei spiri truale dar mai ales in privin� si
tuaţiei etnice.
I nvi ngătorul ultimului rege al dacilor a organizat o mare a<;.inne
ciP. colonizare a provincie i fenomen ce a lăsat irroontteSJbabile vestigii ma
teri ale in toate părţile ţălf'ii 9. Marsili cercetînd urmele marii civilizaţii
romane în Dacia s-a ocupat de : Podul lui
Treian, oraşele şi castrele
întemeiate de cureritori, drumurile construite de a<:e?tîa, inscripţiile de;
coperite şi descifrate de el, tezaurele monetare şi altele.
,

,

,

,

7 Ibidem.
8 I storia României, Ed. Academiei R.P.R., Bucureşti, 1960, vol. 1, p. 255-338 ;
cf. D. Tudor, Oltenia Romană, Bucureşti, 1958, p. 23-29 ; cf. H. Daicoviciu, Dacii,
Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p. 221-235.
9 Arh. St. Bucureşti, loc. cit., rola 49, c. 44-53. Biblioteca Universităţii Bo
logna, loc. cit., voi. 103.
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ln legătud cu Podul lui Traiatn. .10 Marsili şi-a propus să :rezolve
următoarele probleme : m<jti:vele oe 1-.au rdetermintat pe îanpămatul Ro
mei să facă o operă atit de durobilă şi impunătoare, in oare loc de pe
Dunăre a fost inăl�tă construcţia, descrierea oonei, opiniile exprimate de
istoricii antichităţii, oompa:raţia informaţiilor consemnate de ooeştia şi
felul in care este prerentat podul pe Columna. Traiana, dimensiunHe
acestui•a, descrierea vestigiHor �i ale .intăritburHor de lJa. cele două ca
pete, drumurile oare legau noua provincie cu res1Jull. lumii romane 11 •
Toate :aceste probleme :au fost rerolvate în mod a.dmil!"abil de con
tele din Bologna. El SUJSVi,nea -.;; i demon.stoo în II11IOd corect oă împăratul ro
manilor a realizat această l'll.CI"Iare pentru a�i !trece trupele de oare
avea n evoie peste Dunăre in vederea atacwui :plănuit impotriva oapi
t:alei lui Decebal, foarte bine întărită şi apăTată ,prin poziţia pe ·care o
ocupa in mijlOOIJil munţilor, a-1 imringe şi a-i ltNI.nsfornm :regatul în
provincie, a orga:niza noul ·lleritoriu, a e:x�ploata bogăţiile şi munca oame
nilor ce populi8/U zona.
Marsili vedea în eforturile făcute de imperiru raţiuni de oaxtin eco
nomic şi politic, in afam celw mi'lilta!re 12 .
El a semDJall.at impol"lbanţla strategică, mmta.ră şi politică a looul'llli
ales, wloarea !lui practică pentlvu necesittăţHe unei annate, care vene.a
de la Brunrdisium. prin Durazzo pînă in McJesia şi Dacia, pentru a se
infrunta cu un duşman :reduibalbil, capabil să se oBipere în modul cel mai
inverşuna.t, satisfacerea nevoilor planu.liui de luptă adoptat, semnifica
ţia 1ntălriturilor de la cele două capete ale operei lui ApoUodor. Marsili
m ilitan- experime'Il·ta t a irutui t planul de luptă adop1:181t de T:raian pentru
a-.şi ll"ăpune duşmanru.l.
Vestigiile drrumurilor romane de pe v ăi le Timi�ului, Cernei, Mure
şului, OHrului, descoperirile de la Poarta de Fier �?i Sarmi'zeget\.lSia i-au
format convingerea că Traian il-a iabacat pe Decebal din toate direcţiile
posibile pen.ltrru a nu-i oferi prilejul să fugă şi să or·gta.n1reze noi acţiuni
de rezistenţă. Oapi•tala regală era pl.mctrul către tcare trebuiau să se
indrepte toate armartele păltrunse .in Dacia prin Banat, Oltenia şi Mol
dova 13.

Cunosoind afirmaţiile istoricilor care IS-.au ocupat de monumentul
de ApoHodor, confruntindu-1e ou reaJi.tăJţile cunOSC'Ute de el, in
1690-1 691 , Ma'l'Sili a 1avut meritul inool<tl'tes a'bil de a remama lipsa de
temeinicie a celor scrise de Dio Oassius, Stoobo , Diodor din Sicilia, Pro
pocius din Caesareea , l08lllllleS Tz;etzes, Xiphilinos, Lipsi şi alţii asupra
inălţJat

10 Idem, roia 48, c. 458-482, idem, vol. 101. Marsili analizează şi combate
opiniile exprimate in această privinţă de către : Dio Cassius, Strabo, Diodor din
Sicilia, Procopius din Caesarea, Ioannes Tzetzes, Xiphilinos, iLipsi etc. In această
problemă vezi şi D. Tudor, Podul lui Traian de la Drobeta, in "Arhivele Olteniei",
X/1939, p. 150-183 ; idem, Oltenia Romană, p. 53-64 : Marsili, Description de Da
nubP., tom. II, p. 25-34.
1 1 Idem, c. 486, idem, voi. 101.
12 Marsili, Description du Danube, tom. II, p . 225.
13 Arh. St. Bucureşti, loc. cit., rola 48, c. 486-525. Biblioteca Universităţii Bo
logna, loc. cit., vol. 101 ; cf. H. Daicoviciu, op. cit. p. 234-235.
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podului de peste Dunăre tii. El a descris adm irabil poziţia locurilor şi con
st:r\.Dc1iile făcute de romani in ronă pentru oa""'ii �&Sigum stăpînirea in Da
cia, navilgaţia pe fluviu şi mai ales legătua-ile econ'Olllice cu Rama.
Soluţiile tehnice dalbe de Marsili in privinţa construirii măreţei operl!
de către .A:pollodor şi dimensi'llle
liJ. acesteia sint eoceptl8'te şi astăzi u.
Prezent in fusta Dlacie Marsili nu s--a mărginit numai La �ta
rea rămăşiţelor poduluS. de la Drobeta-T:urnu Severtin.
In toamna oam.tlui 1 689 Maniili a căutat să găsească in jurul <.-etăţii
Severin.ului wmele podului de lemn construit de impărntul Constantin
cel Mare peste Dun·ălre pentru a lupta impotri'VIa goţilor, pe care i-a ur
mărit pînă in Tmnsilvania mergînd pe vechiul drum imperial făcut de
T.raioan. Totul a fost 2'.16darndc , deoarece nru aici fusese inălţaltă oon�truc
ţia in oaWJă.
Ou prilejul călătoriei la Constan1inopol, unde mergea, in primăvara
anului 1691, oa searebar al repl"e'ZJentantului regelui Angliei, Ma!rsili s-a
opri<t la corufluenţa Jiului ou Dunărea. Aici a aflat de la locuitorii sate
lor rom âne şti şi turceşti oă în anul IC'\Klerlrii Oameniţei de către sultan
apele Dun·ării au scăzu.t intr-<o aşa proporţie, incirt au pennis observa
rea stilpilor de susţinere a podului despre oare culesese mu:Lte in!fOJ"
maţii. lnsoţit de ceauşu:l dat de 181\.Ltorităţile otlomane Man;ili a intreprins
primele cercetări asupra mnei sta!bili.nd pen<tru prima dartă in mod co
rect locul construcţiei impăra1lului Constantin cel Mare. In consemna
rea adevărului a fost •ajutat şi de descoperirea � cercetarea 'Wlei medalii
imperioale, oare avea pe rever..ul ei imaginea unrui pod de lemn asemă
tor C'U cel al lu i 'I'Iraioan ta.
Basionatul om die ştiinţă a studiat ruinele o�l'or, oastrelor, f'Or
turilor, taberelO'I" ntiJlitwe şi altor consbrucţii de acest gen ridicate dP
romani in Daci.ta.
Ajungind, in anul 1 690, ni depresiunea Haţegului Marsili a cerceta t
vestigiile de Ja Ulpia 'I'!raiană pe oare o apreda oa fiind situată intlr-11
poziţie geogrefia\ admirebilă. Aici a văzut fortul pătrat, fără şanţuri ,
ridicat din pămînt, în interiorul căruia existau ziduri ş i construcţii. Cele
două :redulte. una pătrată şi alrba. oWlllă, erau pline de resturi ale monu
mentelor de piatră, marmoră, inscripţii, monede ş i alte antichităţi ro
mane . Aici, aprecia el tn mod temeinic, a 1n:fd.orit 'lll'la dintre cele mai
impootan.te colonii romane. Românii din satele înve cinate denumeau �i
la racea dată �ea cu nwnele atribuit de invingMorul lu i Decebal 17.
Părăsin-d zonele depresionare �i inda-eptindu-se către Cairansebeş, tre
cind pe ia Poarta de Fier a Tmnsilvaniei, Marsili a observalt vestigiile
intăriturilor romane de pămînt şi pietriş de pe valea piriului Măr 18• La
14 Ibidem , ibidem ; cf. D. Tudor, Podul lui Traian de la Drobeta, loc. cit., p.
153-183 ; cf. idem. Oltenia Romană. p. 53-64 ; cf. L . F. Marsili, Description du
Danube, p. 25-34.
15 D. Tudor, Oltenia Romană. p. 55.
16 L. F. Marsili, Description du Danube, tom. Il, p. 37-39.
17 Idem, p. 65-67 ; cf. Arh. St. Bucureşti, loc. cit., roia 38, c. 152. Biblioteca
Universităţii Bologna, loc. cit., voi. 6 ; idem, roia 50, c. 295, idem, voi. 27.
1 8 Idem, p. 60 ; cf. ibidem, ibidem
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Btreţru generalul Mamili, urmărindru� pe Thokoly, a intilnit forbul pă
trat construit din pietr� şi păantnt pe cme romanii îl foloseau la paza
trecătorii către Moldova

roman de la Angustia.

19.

El nu reprezenta decit vestigiile castrului

Scopuri similare au avut şi cele trei forturi, unul mare şi două
mai mici , din satul Mikhaţa, si tuat pe apa Niaradului, în Vlecinătăţ.ile
oordioe ale looadităţii Breţcu 20• La Turoa şi Aliba Iulia, in apropiere de
Deva, in zona di.n.otre Poo.rt.a de Fier şi Oaranse� &1 fost descoperite
multe vesti,gii romane 21. Aoolo IW1de Timişul primeşte apele Bistriţei,
la CaV'ail"all, au fost observeJte valurile �i şa.nţurile făcute de romani,
precum şi :resturile unui zid. La Gip, situat t1ot pe malul Timiş.ului, se

puteau vedea atunci ruinele unui fort roman 22. Pe frumoasa vale a riu
lui Oema aru fotsrt cerceltate mai mulrte Vesti'gii ale construcţiilor romane.
�. zidurile şi i nscripţiil e de la Mehadila , v.estigiile .taberei romane
de }a poalele munţilor din vecinătatea aoele�i looalităţi ii dădeau con
vin:gerea că aici a rost un important oentru al civiltzaţiei romane 21. In
zona cursului inferior al M�'llli au fost văzute furturile de la Fe.ld
\'W", Sarvar, 'Perioan şi Arad 2�.

In afaN\ arcului carpatic i-8/U atras atenţia :ruinele castrelor romane
de la Severin , Orşova, Insula Banul, Cladova, Riul Vadului, (Citatesu},
Reşca (Antina}, Jidova (Sidova}, Celei, Islaz, Ostrovul Corbului, pe care
le-a descris sumat", schilţindJU-le planurile aşa cum J.e-a vâzurt şi apre
ciat el tn 1 690, a.nul in oare trecea de la Vddin in Oltenia 25. In Insula
Banul, pe cere Marsili o oalcu1a ca fiind la o milă distanţll de Podul
lui 1l-aian , existau şanţuri, ziduri, redu1e rotJunde de pe vremea roma
nilor. Pe malul .Ounări'i era Wl furt de pietriiŞ ş i cărămidă, care asigura
pam drumrului de legătură dintre Dacia şi provinciile bal·oanice ale im
periului. Fortul de pămînt �i pietriş de la CledoV18 a fost in atenţia ge
neralului, mai ales că aici a găsit multe medaHi romane. Castru.l con
struit la Drobeta , divimt de ziduri in două părţi, dădea lui Marsili
oorw:ingel'E!a oă. aid a fost prima colonie <romană, unde imperiul intre
ţinea o puternică �ă pentru paza pldu.lJui, iar construcţiile mi
litare de la Ost!roVIlll Ootbu:lui asigumu supravegherea fii controlul vase
lor 08.Te navigau pe Dunăre. Inltăriturile militare d.e la Orşova şi Por
ţile de Fier erau destinarte să '8Sigure cireuLaţia pe drumul către Tran
silvania prin valea Oetrnei.

La Rirul Vadulu.i denrumi't Citaltesu, MarsiJi a consemnat existenţa
unrui fart neregulat inconjurat de şanţuri şi ziduri, ia!I" 1a Jidova din
apropierea Cimpulung.u lui a văzut fortul pă1.ret construit din cărămidă
şi pietriş, im.prejmruit cu şanţuri. Ruinelie de la Reşoa situată pe malul
Idem, p. 59 ; cf. ibidem, ibidem.
Idem, p, 60 ; cf. ibidem, ibidem.
Idem, p. 6 1 , 63 ; cf. ibidem, ibidem.
Idem, p. 67 ; ibidem, ibidem.
Idem, p. 68 ; cf. ibidem, bidem.
Idem, p. 57 ; cf. ibidem ,ibidem.
Idem, p. 15, 22, 23, 36, 68, 69 ; cf. ibidem, ibdiem ; cf. D. Tudor,
Rnmană, p. 97, 153, 180, 228, 233, 234, 237, 238, 246, 247, 250.
19
20
21
22
23
24
25
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01tului, in vecinătatea drumului roman, oonvingeau pe clarvăzătorul
Marsili că aici fusese inltlemeiată o puternici şi importantă colonie de
cuceritorii Dadei. ln :zxma de confluenţă a Jiului ou Dunăn!a, la Celei, se
observau construcţiile fortului dreptunghiular, in mijlooul căruia se
î nălţau ruinele zidurilor romane.
Marsili a depus maai efo.rtwi 'pentru ou.noaşberea căi l or de comu
n i caţi i roma ne , convins fi ind că prin aceasta va putea sugera lui Leo
pold idei utile privind onganimrea activităţii comerciale din vastul său
imperiu.

Activirtăţile desfă:ş:urete în T:rensilVIaiil ia �i Ţlara Românească 1-<au
permis să Vlaldă rla faţa �ooului marile drumuri oons.ta"luite de roman i in
fosta provi ncie imperială Dacia şi în afrare graniţelor ei. Astfel, in t.im.pul
lui Trairan a.u fost deschise două <:lnun.uri, oare duceau ·la podrul de peste
Dunăre. Unul venea pe Vra.lea Timocului, iar raltul d:i:rect de--a Lun·gul
cursului fluviului. Ultimul dintre acestea a fost reperat de Marsili, in
1 690, pentru a stabili legătura Belgradului cu Vidinul 26• I n Dacia pro
priu-zisă Ma:rsili a urn1'ărirt drumul oare pornea de la pod'U:l înălţat de
Apoll:odor din Damasc, continua pe cumul fliuvLului, pe cel al lliurilor
Oerna şi Bis.trra, pătrundea in depresiunea Hrarl)egului pe ·la Poarota de
Fie r ieşea după aceea pe Mureş, trecea pe la Alba hllila şi '1\Jxda, o
prindu-6e la ipOO].ele Carpaţilor răsăriteni, la Mikhaţ.a. Mrarnilli a parcun;
şi celălalat ,drum roman care pleca de la Podul lui Traian, străbă·bea Ol
tenia pînă la Antina, părtrundea in Trnnsilvania rpe cursul Olltulu i . Pe
vaJea Mureşu1ui a remarcat restUJrile drum'U:lui IOOl<an
ll
din tre .Ared şi
Li pova, d'in .oal"e pornea o ramificaţie către Tirnirşoo.rra.
Pr-in infornnaţii inrclirecte Mraa'Sili a aflat despre drumul lui Traian,
oare străbMea ZIOn e1e dJe La nard'Ul Mării Negre. Conform concepţiei lui
Marsili, Traian ar fi deschis a.c'est drum cu rdiUiblul scop : de a stabili le
gături economice directe intre provinciile romane de la DunAre şi cele
asiatiloe situate pe lirtorah.t!l Pontului Euxin 'Şi de a :putea să-1i deplaseze
armatele în raroeste zone cu rnpid:itaiea necesară, Nu i-a scăpat din ve
dere :impo!"tanţJa dirumWui car'e rnel"g'e in lun·grul Dunării pină la vărsa
rea in Marea Neagră.
Inscripţiile frune:NI.T'e şi vestigiile a:rotei romane in Dracia au fost in
ate nţia cercetării luJ. Mrarsili.
Aşa cum era şi firesc 1-aru preooupart; în primul rind inscripţiile oare
consemnau moartea şi mai ales înmormîntarea pe pămînrtul Daciei a co
loniştilor şi diveJ>şHor demnitari romani. Zona de preferinţă cercetată
a fost tot aceea situată în părţille rcenrtrral sudice rale T�nsilvaniei �i Ol
teni1ei în intregime . Astfel, în diverse 'împrejurări a descoperit i nscripţii
in limba latină rpe frngmenrte de ma.rmoră sau de pimră, alături de
statru:i, morminte sau res'tnm-J ale aoesto11a, La Sannisegetu2JS, Alba Iulia,
în mai multe srate din comitatele Hoaţeg şi Sebeş, Ira Cerneţ şi Antina, la
vărsarea Bistrei 1n Timiş.
,

26 Arh. St. Bucureşti, loc. cit., rola 40, c. 687-690. Biblioteca Universităţii Bo
logna, loc. cit., voi. 54.
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Unele dintre in.soripţii consemnau gloria lui Tooian IŞi-i eternimu nu
mele chiar in capitala provinciei ctirtmirte de el 27 . Monumentele funeoore
emu construite, aşa cum rezultă din inscripţii, de către Anionius Rufus,
decurionrul roloniei, C. P. Aelianus, ·trimis imperial in Dacia, Paulus decu
rion, Antoni'US Unfinus 28. Uneori aceleaşi !ÎilSIOrLpţii consemnează faptul
că in oapitala Daciei se ină1vau temple spre preamărirea zeilor şi lauda
celor caJre supartau cheltuielile. Astfel, Aelius Diogene şi ShlvÎia Valeria
făceau o asemenea construcţie in anoorea zei�i Nemesis pentru inmor
mintarea lor şi a ·urmaşilor 29. Uneori comuni1batea întreagă a capitalei
ridica monru:mente în cinstea împă.rnţilor sau soţiîlor acestora. De o ase
menea oatenţie S-'<1 bucurat împărăteasa Cornelia Salonina, soţia împăTa
tului Galienus 03.
Divinităţilor romane şi în special zeilor protectori ai caselor le-au
fost înălţlaite numeroase edificii în Sarmisegetuza. Nu sint lipsite de in
teres monumentele făcute de unnaşii unor dem n Hari roma n i , aşa cum
e.'ite cazul lui ValerLus Rufus, vete.ran din legiunea a III-a, Cyrenaica,
oare a trăi1 65 de ·ani, iar Valeria, Rufioo şi Prooulia, fi icele sale, i-a�
etern·.irot mellliOtri·a prin înălţarea unui monument 3 1 . In situaţie sim i lară
a fost ş i Quintus Manlius Papus 32• Cornelia l.Jucilla etern izează şi ea
memoria soţului decedat, Varemus Sabinianus :13• La fel de concludente
sint inscripţiile descoperite de Marsili la Deva, in satele Nalaţi, comi
tatul Sebeşului 3to. Semnificative sint vestigiile culturii romane descoperite
de Marsili la Alba Iulia, Cemeţul Olteniei sau la Antina.
Conduzionind asupm vestigiilor ci vi l i zaţie i romane pe întregul te
ritoriu al Daciei Marsili aprecia că împăratul cuceritor a inte meiat aici
multe colonii, iar î n interiorul :pămîntului se află nwneroase tezaure
monetare. monumente pline ou inscripţii :l1i resturi ale � nflori toa:re lo["
oraşe 35.
Toate acesbea întăresc Jui Man;ili convingerea unei convieţuiri du
rabile a daco-romanim, ceea ce a asi•gUINlt o mare i nflori re a vieţii ma
teriale !li a celei spLri-tuale, oare S-'<1 concretimt în mod deosebit in în
su şi rea oul turii romane de către întreaga masă a locuitorilor Daci ei, iar
latina vulgară devenise limba de comunicare .intre toţi oamenii oare
tJrăta.u in provincia întemeiată de Traian ca '"Şi in vecinăttatea imediată
a wan ilţlelor acesbeia.
Printr-o activitate .intelecrt:uală pennanentă şi sistema·tică, dublată
de pasiunea omului hotărît să cunoască cit mai temeinic trecutul daci
lor, raporturile acestora ou romanii şi mad ales consecinţele economice,
mi litare, politice �i spirituale ale i mpuneri i stăpînirii acestora in Da27 L. F. Marsili, Description du Danube, tome II, p. 1 59.
Ibidem.
ldem, p. 133-134.
Ibidem.
Idem, p. 139-140.
Ibidem.
Idem, p. 141.
Arh. St. Bucureşti, loc. cit., rola 40, c. 493, 495. Biblioteca Universitătii Bo
loc. cit., vol. 29.
Idem, loc, cit., roia 49, c. 44-45 ; idem, voi. 49.

28
29
30
31
32
33
34
logna,
35
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eia, Marsili a reuşit să depăşească stadiul cunoaşterii contemporane a
SU.JlNl acestei probleme. El a oornbătut cu succes unele ided �ite ale
anticilor în privi nţa construcţie.i. lui Alpollodor din DamaiSC, ·iair săpătu
ri-le arheologice efectuate ou atita pasiune, consemflJEIIree acestora ·prin
intermediul descrierilor, întocmirii unor scrn·ţle , planuri şi hărţi au făcut
din generalul Marsili primul om dJe ş tii nţă care a cercetat vestigiile
daco-roma ne in TINlnsilvania, Muntenia, Oltenia.
Rez'Ul11a1lele fl'luctuoo.se ale adirvi.tăţU sale în această privinţă il fac
indispensabil oricărei cercetări rasuprn problemei.

Simbioza daca-romană şi consecinţele ei etnica-lingvistice.
Ocuplndu-se cu atîta interes de cunoaşterea trecutul!ui daci.Jor şi
ct.110eririi ţ.ă!rii lor de către romani, Marsili ajunge la ideea unanim re
cwroscută atunci că stăpînirea, organi zarea, odloni.za.rea, răspîndirea cul
turi i romane �i utilizarea limbii latine in Dacia au d.us la formarea unui
nou popor, oare V01'Ibea o limbă proprie. In concepţia savantului colo
nizarea Daciei de căotre PI'raia.n concordă cu inceputul .mall'elui proce5 de
fOI'lTllalre a poporului român şi a limbii vortbite de a�Cesta 36• Limba ro
mână constituie perrtru Marsi:li una dintre cele mai puternice dovezi
asupra originii şi OOilltinuirtJăţi IOOlor
llâ:niJ.
in spaţiul oarpat.o-danubian. De
nwnirea pămîntului pe care-1 ocupa acest popor cu expresia de "2Jalrra
romagneasoa, care înseamnă provincie romană" 37, constituie o dovdă
a conştiinţei latinită!ţii oameniloc care trăliau in teritoriul mărginit de
Tisa, DunăTea, Marea Neagră, Nistru, �ţii Nordici . Limba vorb i tă
de români nu este penltru ronrte:Le de Bologna decit un am.estec dintre
latină, italiană şi spaniolă 38• Interesantă este consbarbarea Jui 1n ceea ce
prive.<?te denumirea pe care şi-o atrdbuiau românii şi limbii utilizate de
dinoşii. El consemna oă acest neam de oameni nu se dem.rmeşte cu ter
�ul de valahi, ci cu cel dle lroillâni ("romoegny", "'l"Wl1eny", ,.romani"),
iar limbii pe care o vorlbeau 1i spunea română ("romagneaooă.. , "ru
minest") 3!1.
De:sigTUr că el observa preaJenţa in ilimlba vorbită de români a unor
cuv-inte de origine slarvă, greacă, turcă �i altl:ele utilizate de populaţiile
conlocuifualre cu românii sau vecine acestora. Fenomenul pătrunderii
unor cuvinte străine in limba română in decursul dezvoltării acesteia
n�a schimbat caracterul latin al limlbii neamului românesc.
Prin însemnările sale el consemna exdstenţa ronştiinţei unităţii, la
tinităţii şi continui,tăţii neamului pe oare o păstoou românii la sfii"ŞiM
secolului aJ XVII-lea, oa o moştenire a treoutrului pe OBJre generaţiile
ce au urmart au transmis-o celor viitoare.
,

,

36 Idem, c. 75 ; cf. idem, cola 40, c. 456, "românii se trag din vechile colonii ro
mane". Idem, vol. 108 ; cf. idem, vol. 29 ; cf. L. F. Marsili, Description du Danube.
t ome premier, p. 5.
37 Idem, c. 93 ; ibidem.
38 Idem, roia 40, c. 457 şi rola 38, c. 349. Idem voi. 39 şi vol. 15.
39 Idem, rola 38, c. 349. Idem, vol. 115 ; cf. idem, rola 57, c. 184, 185. Idem, vol.
61 ; cf. Virgil Cândea, Un dialogo culturale nel'600 : Marsili-Cantacuzino, in "Il
Veltro", XII/1969, p. 134 ; cf. L. F. Marsill , Description du Danube, p. II, p. 25, 26.
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In această direcţie erudi.bul a avut meritul de a sesiza existenţa şi con
soli:darea la românii de pretutindeni a ideilor de ori-ginJe, limbă şi oul
tură comună. ceea ce explica de fapt conştiinţla comuni·tăţii de neam şi
ma:rea luptă dusă in scopul realizării unităţii şi libertăţii politice.
Convingerile savantului în această direcţie i--au fost şi mai mult
oon..oc;ol:idalbe de discuţiile .purtate la Bucureşti ou Constantin Brîncoveanu
şi mai ales cu stolnicul Cantacuzino şi oorespondenţa purtată rn acesta

di n urmă 40•

LA DACE DANS LA VISIONE DE LUDOVIC FERDINAND MARSILI
Resume

L. F. Marsili , general de glmie et savant europeen, a fait grandes et sistema
tiques recherches sclentifiques concernant l'histoire de peuple rownaine. Il a cu unc
conception correct ă l'egard du territoire dans lequel ont vecu les anciens daces,
leurs civilisations, les guerres de Trajan contre Decebal, la colonisation roumaine
dans la Dace et les resultats etnogra.phiques et linguistiques de cette actione ill'l
periale.
Pour l'erudit la formation de peuple roumain a commence par la grande colo
nisation roumaine au nord du Danube inferieur. La langue des roumains a servi
pour lui comme argument. Les decouvertes archeologiques faites par lui m�me, la
correspondance scientifique avec Constantin Cantacuzino ont appuye sur une base
solide sa conception.

40 Idem, rola 43, c. 164-189, roia 57, c. 36-37. Idem, vol. 57 şi 61 ; cf. N. Iorg a
Operele lui Constantin Cantacuzino, Bucureşti, 1901, p. 41-50 ; cf. idem, Manuscripte
din biblioteci străine relative la istoria romAnilor, Bucureşti, 1899, p. 67-73 ; ct. Ra ·
miro Ortlz, Per la storia della cultura italiana in Rumania, Bucureşti, 1916, p, 190195 ; cf. Oarlo Togllavini, Un frammento di terminologia italo-rumena ed un di
zionaretto geografica dello stolnic Constantino cantacuzino, in "Revista filologică",
nr. 1, Cernăuţi, 1927.
,
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UN TEZAUR MONETAR DE AUR

DIN SECOLELE XVI-XVII
DESCOPERIT IN COMUNA ŞTEFAN CEL MARE
(JUD. BACAU)
de AL. ARTIMON

O contribuţie deosebită la cunoaşterea civilimţiei medievale de pe
teritoriul judeţului Bacău au adus-o cercetările mheologi.ce întreprinse
in comuna Ştefan cel Mare, în perioada an'i'lor 1 97 1-1978, de Muzeul
j udeţean de istorie �i artă Bacău şi Muzeul de istorie a municipiului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

1.

Cercetarea meatodică a �zării medievale descoperită in această co
ml\ll1ă �i situart:ă la 800 m nord faţă de satrul Gutin� �i 1 000 m vest de
satul Rădeana, la locul "La Si!liiŞte" a determinat scoaterea la ive-ală a
unor loouinţe �i gropi de provhmi din secolele XIV-XVII, a u nor con
strucţii de pi•atră (biserică, clopotn iţă , curte boierească) ş i a unui intins
cimitir din secolele XVI-XVII 2.
Oeroeotările <arheologice întreprinse aici în vaoo anului 1 978 s-au .sol
dat cu dezvelirea 'J)M"ţială a unei construcţii de piatră din secolele XVI
XVII . Observaţiile efectua'te cu acest prilej , ooroborate cu cerce tări le în
treprinse in !Cleeastă :ronă în anii 1 9 7 1-1 977 ne-'au oferit posibilitatea să
constatăm ctf .aoeastă clădire făcea parte dlintzr-'W1 complex de construcţii
aparţinînd .unei curţi boiereşti.
O valoare deosebită •O prezi ntă materialul .arheologic scos la iveală
cu prile j ul oereoetărilor întreprinse in inrberiarul aces-tei construcţii şi care
eSite !format din oemm'klă. de uz casnic smălţuită şi nesm ălţui tă , prove
nrinrl de la vase de diferi•te tipuri, ceramică ornamentală (cahle smălţuite
şi nesmă:J.ţuite, cu reprezentări flomle, geomet.rlce, heraldice şi zoomorfe)
şi mo nede a.
J O parte din rezultatele cercetărilor arheologice întreprinse aici, vezi la Al.
Artimon şi C. Eminovici, in Carpica, X, 1978, p. 271 şi urm.
2 Ibidem.
3 In rindurile de faţă ne ocupăm numai de tezaurul monetar descoperit aici.
Rezultatele inte�N!le ale cercetărilor arheologice vor face obiectul unui studiu in
tocmit de Al. Artimon şi C. Eminovici.
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Brmtre descoperirile de valoare eXJOepţională ·efectuate aici menţio
năm un valoros te7aur foa-mat mn 42 monedie din atllr 4. Monedele s-au
găsit la baza construcţiei, pe podeaua ei, fiind acoperi•te cu moloz, piatră, cărămidă şi mortar (fig. 1).
,
Cele 42 monede , în ·greutate totală de /46,00 grame şi cu un titlu
al aurului de 983o/00 sint duoaţi veneţieni de aur (�hini numiţi de la
1 535), emişi de dogi i veneţieni din vee.curile XVI-XVII : LO!renzo Priuli,
Gerohamo Pduli, Alois Mocentgo I , Selba:stiano Venier, Nicola da Ponte,
Pasoale Cigogna, Marina Grîmani, Leonardo DoDJato, Giovani Bembo, An
tonio Ptriuli �i Fnancesco Erizzo.
Dăm mai jos descrierea monedelor din tezaur :

I. Emisiuni de la Lorenzo Priuli (1 556-1 559)

1 . Av. LAV. PRIOL. S.M. VENET // DVX. Dogele îngenunchiat spre
stinga primind dlrapelul de la Sf. ManC'U, în picioare , nimbat.
Rv. SIT T. XPE. Q. TV. REGIS. ISTE DUCAT. Isus Hristos, nimbat,
in picioare intr-o aureolă eliptică, în in�iorul căreia sint 1 2 stele,
şase in s•tinga şi şase in dreapta (fig. 2/1 ).
AV. Ţechin, D=21 mm ; G-=3,47 g ; N.P . . p. 259, nr . 4, tabel XXIX/4r.

2. A versul
A V.

şi reversul

ca la nr. 1 .

Ţechi n , D=20,5
II.

mm ;

G=3,48 g .

Emisiuni d e la Gerolamo Priuli (1 559- 1 567)

:J . Av. HIE PRIOL. S.M. VENET // DVX. Dogele ingenunchiall spre
stinga primind drapelul de la Sf. Marcu , in picioare nimbat.
Rv. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DVCAT. Isus Hristos,
nimbat, în pi.cioalre într-o aureolă eliptică, in interiorul cilreia sint 1 4
stele, şa.pte î n stinga şi şapte in dreapta (fig. 2/2).
AV. Ţech in , D-20,5 mm ; G=3,48 g ; N.P., p. 276, nr. 4, tabel XXX/ 1 .

III.
4.

Emisiuni de la Alois Mocenigo 1 ( 1 5 70-1 5 77)

Av. ALOY. MOCE. S.M. VENE /1 DVX. Dogele ingen.unchJat spre
stinge primind drapelul de 1a Sf. Marcu, în picioare nimbart..
Rv. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DVCAT. Isus Hristos,
Mmbat, in picioare intr-o e.ureolă eliptică, in inJterioruJ căreia sint 1 3
stele, fii8Se in stinga �i şapte in dreapta (fig. �3).
AV. Ţechin, D=20,5 liUl1 ; G=3,48 g ; N.P., p. 3 1 6 , nr. 1 1 , tabel
XXX/2.

5. Aversul ca la n.r. 4. Reversul •ca 1a nr. 4, 11'Wllai că are 12 stele, şase
in stînga şi şase in dreapta.
AV. Ţechin, D=20 mm ; G=3,47 g.

4 Tezaurul se aflA in colecţia Muzeului de istoric din Bacău şi est.e inrecistrat
la nr. inv. 18709-187�.
5 Pentru identificarea monedelor am folosit pe N icola Papadopoli, Le monete
di Ve nezia, Venezia, 1893, vol. II (se va prescurta N. P.). De asemenea, am folosit şi
pe A. Eniel şi R. Serrure, Traite de mumismatlque du moyen 31e, vol. III, Pa
ris, 1905.
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G. A versul şi �ersul ca la
A V . Ţechin, D=20,5 mm

7.

nr. 4.
; G=3,48 g.
Aversul oa 1a nr. 4 . Reversul oa ],a nr . 4, numai că sint 12 stele, şase
în stînga şi şase in dreapta.
A V. Ţechin. D=20,5 mm ; G=3,48 g.

IV Emisiuni de la Sebastiano Venier (1 577-1 578)

SEB. VENERIO. S.M. VENET 1/D VX. Dogele îngenunchiat spre
s tinga primind drn.pelul de la Sf. Mla.reu, în picioare nimbat.
Rv. SIT. T. X.PE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. Isus Hristos,
nimbat, în picioare, ·într-o aureolă eliptică, in interiorul cărei a sint 1 2
stele, şase in s-tinga ş i � în dreapta (fig. 3/1 ).
A V. Ţechin, D=20,5 mm ; G-=3,49 g ; N.P., p. 34 1 , nr. 5, tabel

H. Av.

XXXIV'12.

V. Emisiuni de la Nicolo da Ponte (1 5 78-1585)

NlC DE PONTE. S.M. VENET /l DVX. Dogele ingenunchi.a.Jt
Slpi'e stîn� primind drapelul de tl.a Sf. M.arou, .in picioare nimbat.

!l . A \" .

Rv. SIT. T. �PE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. Isus Hristos,
nilmbat, in picioare, intr-o aureolă eliptică , in interiorul căreia sint
1 4 s !Jele, şapte "in �;tînga şi şapte in dreapta (fiog . 3/2 ) .
AV. Ţechin, D=20,5 m.m ; G==-3,47 g ; N.P., p. 358, nr. l şi 3, tabel
XXXV/6.
1 0. Av. NIC. DE PON. S.M. VENET /,1 D VX . Restul oa la 11'!'. 9 .
Rv. Ca la nr. 9.
, \ V Ţechin, D=20 mm ; G=-.1,47 g.

VI. Emisiuni de la Pascale Gigogna (1 585-1 595)
11.

PASC. CICON. S.M. VENEr /IDVX. Dogele ingenunchiat spre
de la Sf. ·Ma.reu.. .în picioare, nimbat.
Rv. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DVCAT. Isus Hristos,
ni)nbat, in pkjioare, intlr-o .aureolă eliptică, in interiorul căreia sint
1 9 stele, nouă in stinga, nouă in dreapta şi una sub picioarele lui sus
1\.v .

stinga primi.nd dx1apelul

( fig. 3/3) .
AV. Ţechi n , D=20,5 mm

XXXVII/10.

;

G=-3,40 g

;

N.P., p. 393, nr. 1 tabel

1 2. Av. Ca la nwnărul 1 1 .

SIT. T . XPE. DAT. Q . TV. REGIS. ISTE. DVCAT. Ca la numărul
1 1 , numai că, sînt 1 7 stele, opt in stin,Et'8, opt in dreapta şi una sub pi
cioarele lui Iisus.
/\.V. Ţechi n , 0=20,5 mm ; G=-3,48 g.

Rv.

11
la m.mărul 12.

1 :3 . Av. Ca la numărul
Hv. Legenda ca

AV. Ţechi n, D=-20,5 mm ; G=3,48 g .
numărul l i .
Rv. Totul ca 1a nUll"lărul 1 1 .
AV . Ţechin, D=-20,5 mm ; 0=3,48 g.

H. Av. Ca la
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15. Av. Ca Ja n'UIIllălrul 1 1 .
Rv. SIT. T . XPE. DAT. Q . TV. REGIS. ISTE. DUC. Ca la numărul 1 1 ,
numai că sinlt 1 5 stele, şapte î n stinga, şoapte i n dreapta şi una sub pi
cioarele lui Iisus.
AV. Ţechin, D-=20,5 mm ; G=3,48 g.
1 6. Av. Ca la numărul 1 1 .
Rv. Ca la numănl.l 1 1 , numai că sîntt 1 8 stele, opt i n stinga, nouă in
dreapta şi una sub picioarele lui Iisus.

AV. Ţechin, D==20,5 mm ; G=3,48 g.
1 7. Av. Ca la numărul 1 1 .
Rv. Oa la numărul I l , numai că sînt 1 7 stele ,opt in stSnga, opt in
dreapta şi una sub picioarele lui Iisus.

A V. Ţechin, 1)...2..:. 0,5 mm ; G=3,48 g.
18. Av. CICONI. S.M. VENET '// DVX. Ca la numărul 1 1 .
Rv. Ca la numărul 1 7 .
AV . Ţechin, D-=20,5 mm ; G=3,48 g.
1 9. Av. Ca la numărul 1 1 .
Rv. Ca la numă'rlll 1 2.
AV. Ţechin, D=20,5 mm ; G=3,48 g.
VII.

Emisiuni de la Marina Grimani (1595-1 606)

20. Av. MARIN GRIM. S.M. VENET /fDVX. Dogele ingenunchiat spre
stin�a primind drapelul «fu •la Sf. Miarcu, în picioare, ni.mbat.
Rv. SIT T. EXPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCA. Isus Hristos, nim
bat, în pidoaa-e , înbr-o 131Ureolă eliptică, în in1eriorul căreia sint 1 5
stele, şapte i n stinga, şapte i n <h-eapta ş i una sub pi-cioarele lui lsm;
(fig 4/1).
AV. Ţechin, D=21 rnm ; G=3,48 g ; N.P., p. 435, nr. 1 .
2 1 . Av. Ca la nurnărul 1 9.
R v. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. Ca l a numărul
1 9, numai că sint 16 stele, şapte in stinga, opt in dreapta şi una sub
picioarele lui I isus .
AV. Ţechin, D=20,5 mm ; G=3,48 g.
22. Av . MARI. GRIM. S.M. VENET // DVX. Oa J.a numărul 19.
Rv. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUC. La fel ca la nu
mărul 1 9, numai că sint 17 stele opt i n stinga, opt în dreapta şi una
sub picioarele l u i I isus .
AV. Ţechin, D=20,5 mm ; G=3,48 g.
23. Av. Oa la num·ărul 1 9.
Rv. Ca la numărul 20, numai că sint. 19 stele, nouă în s tinga , nouă
în dreapta şi una sub picioarele lui Iisus.
Av. Ţechin, D=21 mm ; G=3,48 g.
24. Av. Ca la numărul 1 9.
Rv. Ca la nu măru l 1 9.
AV. Ţechin, D=21 mm ; G=3.47 g.
25. Arv. Ca 1a I1IUiil1lărul 19.
Rv. Ca la număirul 20 numai că sinrt 17 stele, opt in stinga, opt în
,
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dreaplla ,şi una sub picioarele �ui Isus.
A V. Ţech in D=2 1 mm ; G=3,48 g.
,

26. Av. Ca la număr-ul 1 9 .
Rv. SIT. T. XPE. DA:T. Q. REGIS. ISTE. DVC. Oa la numărul 2 1 .
AV. Ţechin, D=-20,5 rnm ; 0=3,48 g.
27. Av. Oa la numărul 1 9.
Rv. Oa la numărul 20.
AV. Ţechin, D=20,5 mm ; 0=3,48 g.
28. Av. Ca la nwnărul 1 9 .
R v . SIT. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. I n continuare ca
la num ărul 2 1 .
Av . Ţech i n , D=21 mm ; 0=3,48 g.
29. Av. Ca la nr. 1 9.
Rv. Ca La numărul 1 9.
A V. Ţechin, 0=21 mm ; G=3,49 g.
:JO. Av. Ca la nwnărul 1 9 .
R v . Oa la nll.l!mă:I1ul 20 nu mai că si nt 16 stele, opt i n stinga şi opt in
dreapta.

:n .

AV. Ţechin, D=20,5 rnm ; G=3,48 g.
Av. Ca l·a numărul 1 9, nurnla.i că literele

d i n legendă sint mult

şterse.

Rv. Ca Ja numărul 22, numai că sint 1 9 stele, opt i n stinga, zece in
dreapta şi una sub picioarele lui Isus.
A V Ţechin, 0=20 mm ; G=3,4 7 g.
:12. Av. Ca Ia nwnărul 1 9.
Rv. Ca l:a numărul 26, nu:mlai că sint 1 4 stele, IŞICISe in stinga, şapt;e i n
dreapta şi una sub picioarele lui Isus.
AV Ţech in , D=2 1 mm ; G=3,48 g.

VIII. Emisiuni de la Leonardo Dona.to (1 606- 1 6 1 2)
:JJ. Av. L EON . DONAT. S.M. VENET

// DVX.

Dogele îngenunchiat

spre

stinga primind dmpelul de la Sf. Marcu, in picioare, nimbat.
Rv. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. Isus Hristos,
nimbat, in picioare, intr-o aureolă eliptică, in interiorul căreia sint 1 9
stele nouă la stinga, nouă J.a dreapta şi una sub picioarele lui Isus
(Hg. 4/2).
A V. Ţechin, D 2 1 mm ; G=3,48 g.
Av. LEON. DONA. S.M. VENET // DVX. Ca la numărul 33.
,

=

:� 1.

Rv. Ca

l a n umărul 33.

IX. Emisiuni de la Giovani Bembo ( 1 6 1 5-1 618)
:J :> .

Av. 10. BEMBO. S. M . VENET //DVX . Dogele ingenunchiat spre
stinga primind drnpelul de la Sf. Mareu, în picioare, nimbat.
Rv. SIT. T. XPE. DAT Q TV. REGIS. ISTE DUCA. Isus Hristos, nimbat,
in picioare, <intr-o .aureolă eliptică, i n .interiorul căreia sînt 1 7 stele,
opt in stînga, opt in dreapta şi una sub picioarele lui Isus (fig. 4/3).
AV. Ţechin, D=2 1 rnm ; G =3 . 4 9 g.
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X. Emisiuni de la Antonio Priuli ( 1 6 1 8-1 623)
36. Av. ANT. PRIOL. S.M. VENET // DVX. Dogele ingenunchiat spre
stinga 1primind dnl:pelul de la Sf. Marcu, in picioare, nimbalt.
Rv. SIT. T. XPE. DA·T. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. Isus Hri.stai
nimbat, 'in picioare, intr-<> aureolă eliptică, in in·teriorul căreia sint
1 5 stele, şoapte in stinga, şapte în dreapta şi una &Ub picioarele 1ui
Isus (fig. 5/1).
.
AV. Ţechin, D-=21 tmm ; 0=3,47 g.
37. Av. Ca la numărul 36.
Rv. Ca 1a nwnăn.ld. 36, nwnai că sint 16 stele , şapte în stinga, �pte în
dreapta, una deasupra capului lud. Isus şi •una sub picioorele lui Isus.
AV. Ţechin, D-20,5 mm ; 0=3,48 g .
XI. Emisiuni de la Francesco Erizzo ( 1 63 1 - 1 646)
38. Av. FRANC. ERIZZO. S.M. VENET // DVX. Dogell! ingenunchiat spre
stânga primind dmpelul � la Sf. MMcu, in picioare, nimbat.
Rv. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. Isus Hristos,
nimbat, in picioare, intr-o aureo.lă eliptică, in interiGrul căreia sint
1 8 stele, opt in stinga, QPt .in dreapta, una deasupra capului lui Isus
şi una sub picioarele lui Isus (fig. 5ffl.).
AV. Ţechin, D=21 mm ; G=3,48 g.
��9. Arv . FRANC. ERIZ. S.M. VENET // DVX. Ca la numărul 38.
Rv. SIT. T. ::;5U>E. DArr. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCA. Ca la numărul
38, numai că sint 20 de stele, nouă in stînga, nouă in dreepba, una
deasUipra capului lui Isus şi tma sub piciOia:rele lui Isus
Av. Ţechin, D=21 mm ; 0=3,48 g.
4 0. Av. Ca La nlllilărul
ll
38
Rv. Ca la numărul 39.
AV. Ţechin, D=-21 mm ; G=3,48 g.
41 . Av. Ca la numărul 39.
Rv. Ca la nu.mărul 38, numai că sint 1 8 stele, opt in stinga, opt in
dreapba, una dleasupra capului lui ISUIS şi una sub picioarele lui I5'\J..o;; .
AV. Ţechin, D-=21 mm ; G=3,48 g.
42. Av. Ca La numărul 38.
Rv. Ca la numărul 38, lliUTJlla.i că sint 16 stele, şapte în stînga, şapte
i n dreapta ,una deasupra capului lui Isus şi alta sub picioarele lui
Isus.
A V. Ţechin, D=21 mm ; G=3,48 g.
Din analiza tezaurulud descris mai s'US, reiese că cea mai veche mo
nedă a fost emi!Să dle dogele veneţian Lorenzo Priuli, între anii 1 55fi1 559 şi cea ma!i. nouă monedă a fost emisă de Francesco Erizzo înobre
ani i 1631-1646.
Ducaţii ve.neţieni de aur aJU avut o cirou1aţie intensă în ţările ro
mâ ne . Menţionăm faptul ·că datorită cali1ăţii sale excepţionale - aUJr 24
oarate, gre'Uibate constantă de 3,55 g, d'UOatul veneţian a rămas moneda
forte a i n1rregului bazin răsăritean al Mării Mediterane �i in Levant vreme
de citeva veacuri. De �a 1535 duoatul veneţian apare sub denumirea -de
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ţechin şi oa pătnm.s in Moldovla şi Ţ.ara Românească, pe dr>wnurile de co
merţ cu Orientul, iar ân Transilvania, din Europa Centrală 6.
In Moldova, dtJcalbu1. veneţian, apare in documente sub denumirea de
zl<Jt tătăresc, i,;a,r ·pînă 1a 1 625, satele şi !bunurile funciare se vindeau nu
mai in schimbul un01r swne plătite in zJ.oţi tă'tăreşii, denumire datorată
provenienţei lor, intTUCit ernu �(�!duşi aici de către negustorii care veneau
din hanetrul H� de A'Ulr.
De5coperirile făcute in ţlara noastră de monede şi tezaure mone'ba.re
in oare să fie �i dtlloaţi. veneţieni sint mre. Menţionăm găsirea. la Brăieşti
(jud. Botoşani) a 'lliliUi rtJemur in care s-au -aflat duoaţi veneţieni de aU!r,
d a.r din -secolul al XIV-lea 7• De t8:9emenea, la Galaţi s-a descoperit un te
;:aul·, in care, pvinrtre monede erau şi 5 dooaţi (ţechini) de aur de la
dogii Alois Mocenigo I şi Plasca:J.e Cigogna 8.
lll'tr-'lln tezaur de Ja Hodora - judeţul �i, s...;a găsi.t şi un ţech in de
aur de l.<a doge le Oarlo ContoarinJi. (1651-1 655) 9• Un alt tezaur in oare
s-<au risH monele emibe de dogi i veneţieni e şi cel de la Cotnari (jud.

Iaşi) io.

Descoperirea acesW.i tezarur de aur, cu monede emise de dogii vene
ţieni, aruncă o lu.rn1nă nouă l<lSUpra ciroulJaţiei intense a acestei monede
în ţaoo noastmă. E)l atestă legăturile oomeroiale existente in această v reme
între Moldova şi ţările europene.

A.<;.tfel, in secolele XVI-XVII Molldova intreţin ea re1aţid comerciale
cu Veooţia, expomnd aoolo vite, piei de animale, ceară şi aducind
S'tofe srumpe, mărbăs"lE"i şi alte abi'E!C'te de lux.
Din documenrtlele vremii reiese a.dlli vilbatea infloritoare pe oare Mol
dova o intreţ;i.nea cu Veneţl:a. Intr-un doownent din 1 559 se relata că Ve
neţia î-5i proct.Ja"8 din Moldova 1 5-20.000 boi 11 .

!1 i

La 1 584 un negustor moldovean a 1mimis in Veneţia un vas incărcat
1 2.000 piei de andmale, ceară, lină şi alte mărlwi., oore urmau să fie
vindute acolo, iar in schimb trebuia să cumpe11e mărfuri i1ta.lieneşrti nece

ou

curţi:i domneşti t2.
Co� cu Veneţia continuă şi in secolUl al XVII-lea. La incepu.
tl.ll aoestui veac italitan:ul Baul Min:io propune cumpă:mrea de cai in Mol
dova pentru nevoile Ve neţiei 13.
lntr-un memariu din 1 630 se ;mată looal.iltăţile unde trebuia să se
oprească cirezile ou boi in ldrumul spre Veneţia •�.

sare

6 Octavian Iliescu, Moneda in România, Bucureşti, 1 970, p. 48.
7 Octavian I liescu, SCN, 1, Buc., 1957, p. 463-464.
8 Ibidem, p. 464.
9 Ibidem, p. 465.
10 Paraschiva Stancu, Un tezaur de aur din secolul al XVII-lea descoperit la
Cotnari, in Muzeul Naţional, Il, Buc., 1975, p. 407.
11 Lia Lehr, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei in a doua j umătate a se
colului XVI şi prima jumătate a secolului XVII, in Studii şi materiale de istorie
medie, voi. IV, 1 960, p. 279.
.12 Ibidem, p. 280.
13 Ibidem, p. 280.
14 Ibidem, p. 630.
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O problemă im.poi'Itantă este aceea a calculării valorii te�urului
descris mai sus. VW.oarea monedlelor din temur, calculate după rapor
tul 1 ducat - 200 aspri .ar reprezenta o sum ă destul de î nsemnată pen 
tru acea vreme. După acest calcul ar remdta că valoar-ea •tO'I:al.ă a tezauru
lui l1.0Stlru in IB5pri, s-er ridiloa la suma de 8400 asp!Ti.
Studierea unor documente pnivind unele 'VÎillzălri de bunuri .sau tJran
rocţii <JOmeiN:!iale ce aJU loc în veaouJ. al XVII-lea ne permite să ne face'l'Tl
o idee despre oeea ce se putea cumpăra cu această sumă.
In această weme o oaie Vlalore 200 aspri, un cal 1 9'95 aspri, un obroc
de griu valOI'la 90 aspri, iar un poloiboc de miere valora în anul 1 667, 10
galibeni (2000 aspri). Ptreţul unui parc wria intre 266-399 aspri ta.
De asemenea din doownente �rezu:Uă �i care era preţul păsărilm- in a
d<YI.IIa jumă'tarbe a veacul'tlii al XVII-lea. Astfel, o •găină costa 1 0 aspri, o
gîscă 33 aspri, iar o cureă 44 aspri 16.
Din exemplele de lllli8Ji s.us ne putem face o imagine :asupra Vtalorii
tez.mJrului

nostru.

Ceroelt.ări le arheoilogice întreprinse în această zonă au dovedit că te
Ml.lll"'Ul aparţinea unui boier. De alrtlfel cons.trucţ.ia 1n cauză făcea parte
din tr-'Ul'l complex �parţinind un� curţi •bo iereşti.
Din anialdza unor documente, rezultă că în veooul al XVII-lea stăpinea
aceste pămintru.ri, logofătul Moldovei .Ştefan Dumitraşcru., tatăl domn1toru
lui Gh. Ştefan. De altfel, in apropierea locului �Ceroetait de noi, se află
ctitloria acesbui logofăt, biSerica Rădea.na, ridicată lia anul 1 628.
Rezultatele arheologice ne demonstrează că această construcţie a fost
distrusă printr-un puternic !incendiu in a doua ju.mătarbe a veacului al
XVII-lea, iar proprieltairul ei n...a mai avut rtimpul necesar să�i ridice
tuată avuţia. In acest mod e�licăm şi prezenţa tezaurului descoperit in
una din încăperile construcţiei, pe podeaua ei.

Analm inrtreprin.să asupra acestui

te.mur ne

doved�te prezenţa

pe

tetrdtoriul Moldovei a unor n:wneroase monede de a'l.llr veneţiene, men
ţionabe de .altfel şi in docwnentel'e vremii.
In conclu:llie menţionăm că cercetările w-heologice intreprinse in co
muna Ştefan rel Mere au contribuitt la clarificarea unor date istorice
privitoare La civilimţia materială şi spilritU&ală din veacurile XVI-XVII,
cit şi la circulaJtlia monetară din Moldova acelor vremuri.

UN TRESOR MONETAIRE D'OR DU XVI-e 
XVII-e SIECLE DECOUVERT DANS LE VILLAGE
ŞTEFAN CEL MARE, DISTRICT DE BACAU
Resume

Dans cet article l'auteur presente un tresor monetaire du XVI-e-XVII-e
siecle decouvert dans le village Ştefan cel Mare, departement de IBacău, il
occasion recherches arch�logiques du 1978.
15 Lia Lehr, Comerţul Ţărti Româneşti şi Moldovei in a doua jumătate a SP
colului al XVII-lea, In Studii, Revista de istorie, 1, tomul 21, 1968, p. 32.
16 Ibidem, p. 30.
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Le tresor est forme par 42 monnaies en or emises pour Republique de
Venise.
Les monnaies sont emises de les doges Lorenzo Priuli (1556-1559), - 2
zeechino, Gerolamo Priuli (1559-1567) - 1 zeechino, Alois Mocenigo 1 (15701577) - 4 zeechino, Sebastiano Venier (1577-1578) - 1 zeechino, Nicolo da Ponte
(1578-1585) - 2 zeechino, Pasoale Cigogna (1585-1595) - 9 zeechino, Marino
Grimani (1595-1606) - 13 zeechino, Leonardo Donato (1606-1612) - 2 zeechino,
Giovanni Bembo (1615-1618) - 1 zeechino, Antonio Priuli (1618-1623) - 2
zeechino, Francesco Erizzo (1631-1646) - 5 zeechino.
La plus ancienne monnaie du tresor est un zeechino emis par Lorenzo
Priuli (1556-1559), pour Venise et la plus recente monnaie est emise par Fran
cesco Erizzo (1631-1646), pour Venise.
P.ar la suite, l'auteur se rederent a la criculation monnaies venetiene en ()Il"
de la Moldavie cn XVI-e-XVII-e siecle et a la valeur du tresor .:le village
Ştefan cel Mare.

LEGENDE DES FIGURES

Fig. 1 . - Le plan general a recherches arheologiques entreprises dans 1978, de
Village Ştefan cel Mare avec looalisation du tresor.
Fig. 2. - Monnaies du tresor. 1. Zeechino d'or a Lorenzo Priuli ; 2. Zeechino d'or
a Gerolamo Priuli ; 3. Zeechino d'or ă Alois Mocenigo I.
Fig. 3. - Monnaies du tresor. 1. Zeechino d'or ă Sebastiano Venier ; 2. Zeechino
d'or ă Nicolo da Ponte ; 3. Zecchino d'or ă Pasquale Cicogna.
Fig. 4.
Monnaies du tresor. 1. Zeechino d'or ă Marino Grimani ; 2. Zeechlno
d'or ă Leonardo Donato ; 3. Zeechino d'or â Giovanni Bembo.
Fig. 5. - Monnaies du tresor. 1. Zeechino d'or ă Antonio Priuli : 2. Zeechino
d'or ă Francesco Erizzo
-
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Fig. 2

-

Monede din tezaur. 1. Ţechin de aur de la Lorenzo Priuli ; 2. Ţechin
de aur de la Gerolamo Prlull ; 3. Ţechin de aur de la Alois Mtr
cenigo I.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Fig. J . - Monede din tezaur. 1. Ţechin de

aur de la Sebastiano Venier ; . ·2. Ţe
chin de aur de la Nicolo da Ponte ; 3. Ţechin de aur de la Pascale
Cigogna.
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Fig. 4

-

Monede din tezaur. 1. Ţechin de aur de la Marino Grimani ; 2. Ţechin
de aur de la
Leonardo Donato ; /3.http://cmiabc.ro
Ţechin de aur de la Giovanni Bembo.
http://www.cimec.ro
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Monede din tezaur. 1. Ţechin de aur de la Antonio Priuli ; ·2. Ţechin
de aur de la Francesco Erizzo.
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UNII FACTORI CARE AU FRINAT
DEZVOLTAREA COMERŢULUI INTERN
AL MOLDOVEI, LA SFIRŞITUL SECOLULUI
AL XVIII-LEA ŞI JN PRIMELE DECEND
ALE SECOLULUI AL XIX-LEA
de IOAN MURARIU

Ceroet1nd diferite c�rii de <iZ'Voare istorice am a}uns la concluzia
că Ioa sfirşi·Nl seoolWui al �VIII-lea şi in primele 14-ei d�ndi ale seco
lului rurmărtor, comerţul intern al Moldovei a cunoscut o dezvol1are
fără <precedent 1• In tacelaşi timp însă au exiStat şi anumiţi rf.actori oare
au acţionat oa adevărate frine in dezvoltarea pieţei interne moldove
neşti. In paginile ce urmează ne vom ocupa numai de acei factori in
terni pe oare ii oonsilderăm mai importlanţi 2.
1 . Monopoluri şi privilegii feudale

La sfilrşitul secolului al XVIII-lea ŞJ m <primele decenii ale seco
lului al XIX-lea bO'ier.ii au monopolimt, cu sprijinul domniei, dreptul
de a vinde pe moşiile lor dti.ferite băruturd tal.coolice şi oarne, precum şi
dreptul de a construi mori, pi'Ve şi dir.)ltle a. De aceste monopoluri
daT, nneori, şi de altele, oum oBir fi mo nopolul vinderii păcurii şi doho
tului - se bucl..llrau şi 'bisericile, şi mă.n.ăstirile 4•
Boierii şi mănăstdrile �i exercitau dreptul de .monopol în bam
unor acte de privilegii ·(h:rlsoave) d'in ·partea domniei. In primăvma anu
lui 1 775, de exemplu, dom:und Gri•gore Al!ex. Ghica interzicea locuitorilor
de pe moşiile mănăStirii Sooola de a-şi vinde v:inu l, "pînă să Via vinde
-

1 J. Murariu, Dezvoltarea pdturii negustoreştt in Moldova intre anii 1774 şi
1 829, in rev. Studii şi cercet4ri ştiinţifice (seria Istorie-filologie), Instit. peddg. Ba
cău, 1974 ; Idem, Preţurile cu care se vindeau unele mărfuri fn Moldova la sffrşitul
sec. al XVIII-lea şi inceputul sec. al XIX-lea, în rev. Carpica, Muzeul judeţean de
istorie şi artă Bacău, VII, 1975 ; ldem, Iarmaroacele şi tfrgurile s4ptdmfnale din
Moldova între anii 1774 şi 1832 (în manuscris).
2 Nu analizăm, aici influenţa nefastă a dominaţiei otomane asupra dezvoltării
comerţului intern in Moldova.
3 A. Oţetea, Con.dderaţii asupra trecerii de la feudalism la capitalism fn Mol
dova şi Ţara Romdnesacd, în rev. Studii şi materiale de istorie medie, voi. IV, 1960,
p. 349 ; Idem, Ttulor Vladimirescu şi revoluţia de la 1821, Ed. ştiinţifică, Buc. 1971,
p. 41 ; S. Columbeanu, O condicd de socoteli dintre an!l 1804 şi 1839, în rev. Studii
şi articole de istorie, IV, 1962, p. 105.
4 Ioan Antonovi cl, Documente bfrlddene, voi. J, Birlad 1911, p. 29
.
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vinul mănăstill'ii". Albia după ooeea locu'1 barii să şi-1 poată vinde pe al
lor, "după tocmala şi aşămrea ce vor face cu epitropul mănăstirii" s.
Din noiembrie 1 786 se păstlrea:mi o invoiJală intre arîşmarli de pe
moşia Mărăţ;ei d-e lillgă Piatoo, şi vomicul I...asoarache Rose1:, stăpînul
moşiei. Se aretă că negustorii vor putea vinde băluburi pe oceastă moşi-e
numai ·d:acă vor plăti stăpinul:ui h.a.vaief! dte un leu 'doei lbubeai d-e peste
80 vedre, 'Şi cite 20 parel-e "de polobooul ce vta fii de la 80 vedre in jos" s .
Puţin mai tfu-.ziu, in 1 7 9 1 , � negustori r�fumu să-'i plMească havai-et
noului stăpîn, Dum�u Bogldan, 'Şi continuau să-şi vîndă ·băuturile
determinin.d'ti-i pe � să deară intervenţia Căimăcămiei 7.
,

La 26 mai 1 8 1 9 domnul Soaa'l!B!t Alex Oallimachi i-<a dat un hrisov
fos'twui mare vornic OOstache Mavroooroat, stăpînul moşiei Dracşani
(ţi n . Bolloşani), prin oare se 'întărea o învoială inrtlre ooest stăpîn şi tilr
goveţi. La pl"imllll punct se măta că "toţi acei oe var voi a vind-e rachrl.u
şi horilcă, în tot cuprinsul ţinutullllii, să plătească orin.da cite un leu de
toată v'adra, fetrindu-se insă de a metah'Lrisi orice chip de vicleşug spre
păgubirea stăpînului ltî.I1gu1ui, căJCi atlmci nu nwnad T>a.chiul şi horHoa
aaeh.tia se va rua boierească, dar Vta plăti şi arl.rida lndoit după cum se
\�a vinde băutura âceas.ta la dughea na sa" . Ia.r la punctul al doilea :
,;vin nimeni �::� iî f.ri�t fie siobt>d a IV'inde 'in tbot cuprinsul tîi"Igului, fără
numai stăpînul tÎirgului, l�a ori.nda boierească ; i'ar de va voi cineva · să
vîndă ooest fel de 'băutw·ă, dator LS'ă fire m:ai intii a se alcătui cu stăpînul
(subl. noastră), c a să dea aooastă sloboren·ie de va voi, in scris, dro.pă
<�are să poată vinde " s.
P.e lîngă băuturi, un alt veni·t import.ant al boierilor provenea din
mortasipie, adică din taxele percepute pe vin:tJarea animalelor tna1I'Ii. , in
ztl.ele de immtaroc. La 20 septembri-e 1 784 domn·ul Alexandru C. Mawo
co"rdat ii dănlia doamnei Ralu, care era f iica sa, "venitul mootăsi piei �
la tirgul Bo�ilor �i de la tirgul Fooşani, care iarre obicinuit d-e să
ia dte 24 bani noi de oal, iapă, bou, vooă, ci să vind ,in .târg, adecă 1 2
bani de la oum;părătoriu .şi 1 2 ·bani de la v'inzătorru". Venitul mortasipiei,
care pînă atunci em strins de către vame;i, urma să se strîngă de către
oamenii numiţi de doamria Ralu 9.
Un privilegiu asemănător a primit, la 1 5 mai 1 80 1 , fostul mare
sPătar Dwnitraclle :Bogdan, stăpin·ul moşiei Mărătei, de la domnul
Constantin Alex. Ipsi'lanti. Şi IB!ici se sublini:ază că "vmneşii de oarva
s.ara să nu aibă a se amestleoa nimică î n morbasipia &gului Pietrii " 10.
Peste două decenii, la 8 �tie 1 820, Mihai1 Gr. Şuţu îi intărea vorni.

5 Documente privind relaţiile agrare in veacul al XVlll-lea, vol. Il, Moldova,

Ed. Acad. R.S.R., 1966, p. 462-463.

6 Documente privitoare la istoria economicd a Rom4niei. Oraşe şi tîrguri. Mol
dova, seria A, voi. II, Dir. Generală a Arhivelor Statului din R.P.R., Buc. 1960,
p. 8-9.
7 Ibidem, p. 14-15.
8 I b idem p. 77.
,
9 Artur Gorovei, Monografia oraşului Botoşani. Ediţia Primăriei din Botoşani
(lără an), p. 1 1 .
10 Doc. privitoare la ist. econ. a Romdniei ( .), p. 29-30.
,

·
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cuhli Alexandru C. Ghtoa, stăpînul tia'tgului Vmlui, unele drepturi, cum
ar fi : mortasip1a tirgUilui ; mesălrniţ.a, 1 8 d�ene �i două c:r'işme "să
fie wutiie de banli.i agiutxnmţii şi de rute ori'Oe dări �i angării ; să aitbă
sCUitiţi 40 lilu:zi aduşi de peste hotare 11• In aprilie 1 824 domnul Ioan
Sandtu Sturza pol'ltlncea ispNtvniciloc ţinutului Fă!lciu să nru mai .permită
unui oasap din Huşi să vîndă carne în satele Episoopiei Huşi lor ; dreptul
de a v:inde carne aoolo să.-1 aibă numai oamenii Episoopiei 12 .
In a.f.are celor arătate, boierii şi mănăstirile se bucureu şi de alte
privilegii. Astfel, 1a 7 iatlJUarie 1 797 domnrul il soutea pe fostul mare
vorndc Theodor Bal.ş de vamă şi de oomăai.t ,pentru 500 boi de negoţ
anual 1:J. Domniţa Elena Ha:Illgerli primea a.celeaşi scutiri, plus 1 00.000
ocă de sare din ocnă, la 4 martie 1 815 14. Dreptul de a lua 30.000 ocă de
s.are pe an dd.n ocna domnească Wl avea şi Gher'asim, epjscopul de Roman,
în anul 1 8 1 6 15. Din 28 aprilie 1 819 se păStrează un ,privillegiu d.art; de
domnul Alexandru Oallimachi pentru schitul Orgoeşti, din ţinutul Tru
oova, in oaJ["e se IB:Nltă : schitru:l să ia anual din ocna goopod 1 .000 ooă de
sare ; să aibă scutiJre pentl'IU "un-a sută stupi sau s fi ni de desetn.nă, 'Una
�ută oi de g�tină şi două sute vedlre vin de vădrărit '( .. . ), să aibă a scuti
şi doispreZIOOE! Liudi oam eni străini ( .
.

.

) " 16,

O imporrtlantl:ă SUII'Să de veni.ruru boiereşti pentru domn-ie o consti
tuiau vămile de graniţă. Uneori acestea erau aren.date boierilo'I'. Vămile
pe arrul 1813, de exemplu, a.u fost arendate lui Panait Cazimi·r şi En��
C"hi Pruncu, cu suma de 1 90.000 lei, iar cele pe anul următor, 1 8 1 4 , lui
Constan-tin Balş, cu 1 75.000 lei 17. Boierii recupemu cu prisosinţă su
mel-e avansate. Nwnai i8IŞ8. se poate explica concurenţa dintre ei la arr-en
dwea venituri lor vămilor şi ocnelor domneşti.
Pe lîngă monopolwile şi pri'Vilegiile boiereş.bi arătate, exista şi un
monopol al domniei 18SUpi1a e:xtr.ageni i săll'ii şi a altor bogăţii ale subso
l ului, ru;upra v'îzării fieruiui, sării săpunuliui, precum şi asupra înfi in
t ft•r i i ·de mungeri i (ateli.Jetre de li\JIIl'l inări) 18 . In anul 1 794, de exemplu.
dom nul Mihail Suţu a a-ealioot numai de la ocne un veni t de 200.000
piaŞttri (lei).
Monopol'lllll"i e şi privilegiile feudalle au constiwit o piedică seri.ooşă

i n calea dezvoltării comerţului şi ·a pieţei interne. Ele au împiedicat aCti
vitatea negustoriloc şi 'Vehicullarea măTfurdlm pe distanţe wt mai JTlJari.
11 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade (VasluiuZ), voi. XV, Iaşi 1926, p. 236--:239.
12 Arh. St. Vaslui, colecţia Documente, 1/67, 68.
13 N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi ,voi. I, Buc., 1902,
p. 476-477.
14 Ibidem, p. 5 1 7.
15 Ibidem., p. 521.
16 Iacov Antonovici, Documente ale fostelor schituri Orgoeştii, Bogdăniţa, Pir
veştii, Cirţibaşii şi Mînzaţii din jud. Tutova, Huşi, 1929, p. 17-18.
17 N. Iorga, Documente privitoare la familia Callimachi, voi. II, Buc., 1903,
p. 136.
18 Constantin Şerban, Contribuţii cu privire la problema pieţei interne a Ţării
Romdneşti şi Moldovei in timpul feudalismului dezvoltat (&ee. XV-XVII), in Studii,
nr. 1/1964, p, 43.
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intirzi,at prooosul de contx>pill"e a numei"'OOSelor pi ete
local-e in!Jr....una
.
singură, naţională.

Prin aoeaslla au

2. Tîrguri in pmprietate feudnlă

In prima parte a feudalismullu i dezvo�tat (sec. XIV-XVI), boieri i
moldoveni, pentDu ,.drepte şi oredincioose slujbe", el.'lau miluiţi de către
domni cu sate sa:u cu seliŞ'ti �i "locuri :in pu�ti e " . Aceste danii au slăbit
mult domeniul domnesc, ffndeosebi în a doua j wnătaote a sec. al XVI-lea �i
şi prima jumătate a sec . al XVII-lea. Din a doua j um ătat e a sec. al XVII-lea
domnii, ne mai ·avind sate pentru a f·aJoe dan.ii, au inceput să dăruiască
boierilor mttii satele din oooale, apoi părţi din hotarele (moşiHe) tirgu
Iilar, iar la urmă chiar 'Vletrele unor tî·rguri . F'enomenul ·acesta este des
intilnit in secolul a'l XVIII-lea 1!1. Numeroase oraŞle şi tîrguri, care mai
inainte ereu l ibere, <ru deven it proprietatea 1unor boieri sau mănăstiri .
Intre aceşbi stăpîni şi ti'I1goveţi s� stabilJi.t relaţii noi, bamte pe dacă
ş.i dijmă, ca şi in carul ·ţlărenHor dependenţi de prin oote. Din •acea<dă
C"..auză, producţia de măcliu.ri şi comerţul interior au avut mult de su
·

feritt 20.

l;a 1 0 iulie 1 795, dom nu l Alexandru 1. Oa.llimachi i...a întărit hat
mamilui Costache Ghioa, printr-un hrioov, veniturile unei părţi a mo
şiei tl·1:1gurui Vaslui . A·ceste venituri oonstau di n mart·asi.pia tîrgului ;
mooopolul 18Sllpl'la de5f�rii băuturilor de orice fel (vin. rnchi,u, med şi
bere) ; dreptul exl(�lusiv de a ţine "meserniţă de ·tăiet carne" (SIMl
trunchi) ; iooasarea bezmă nului de la tÎII"goveţi !?i ta sumei de 40 ban i de
la toţi oei ce VOII" veni cu marfă la iarmaroace sau l'a zilele de tîrg 2 1 .
După patru luni, la 1 noiembrie 1 795, s-<a incheiat o invoi.ală intre
C. Ghioo, stăpînul tîrgului Vasl·ud , şi 21 tit"goveţi ·oat'E! repre
zoen:tau obştea t:i�ui şi oare au semnat actul prin punerea degetelor.
Redăm, in rezumalt, obligaţiille tîTgoveţilor din Vaslui, care erau ase
mănătoare ou 'ale tJilrgoveţilor ce .locui,au în -t�i ·OU 'W1 statut juridic
asemărnăltJOI;. 'Loouiltori i din mahala emu datori cu dloi lei dle oasă pe
an ; cei de Ja ".IJil.tiţă" urmau să plătească bezmă01ul de stînjen, "ca şi
alţi negustori". In ce priveşte daca, se amtă "trei dă'Ci să ·avem a-i
f.taoe dumisale cu toţi intr-un an taice la Vaslui , iJ',îndul intii la vremea
amtulu i , primăvara, al doile la secere �i al lbreile in vremea toam nei ,
ari La oe ne VJa poflllnci tdlomnia lui''. Deci c1ooa anuală em 1mpărţilbă
egal înt.re ceie trei anotimpuri. V:a:sluienii mai aveau -însă şi alte obli
g1aţii. Ei trebuiau să-i transporte vi ntu l h:a.tmanului. j,ar preţu l tnanspor
tului să fie "cu dou ă parnle mai gios" decit preţul obişnuitt. Tot ei se
hatmanul

1 9 C. Cihodaru, Forme de proprietate feudală în Moldova, in rev. Studii şi cer
cetări ştiinţifice, seria III, nr. 3-4, iulie-decembrie 1955, p. 25 ; ldem, Podgoriile
de la Cotnari şi Hirlău in economia Moldovei din secolele XV-XVIII, in rev. Ana
lele ştiinţifice ale Univ. "Al. 1. Cuza" din laşi, secţiunea III, Istorie, tomul X, 1964,
p. 19 şi urm.
20 C. Şerban, Contribuţii cu privire la problema pieţei interne ( . .. ). p. 43.
21 Gh. Ghibănescu, op. cit., p. 180.
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mai oblig-au să nu ţină mesărni� şi să nu-şi facă i n omş case sau du
ghe ne, decit ocu voia stăpîniU.l.ui 22.
După patru 'ani, 'la 8 marti·e 1 799, haJtmanul primea de la domnitor
un nou hrirov, oarre- i sporea 'V·eni,buri'le, tdeoa100ce mesălrniţa, 8 d ughene ,
o ori·şmă şi o pitărie din V1aslui - toate oale sale - urmau a fi scutite
de o dare numită agiutorinţă. De :asemenea, "20 liuzi postăvrari ce va
aduce dlumnalui de peste hotar ·şi-i Vl8 1aş.em în ti!I":gul Voolui·wui, ou
care să desch idă fabrică de postăv•ări•e, să fie ie1:1baţi de lbiT şi havaleli" 23•
In anul 1 782 v·atl:1a tÎirlgului Huşi era dăi,ui,tă Episoopiei de acolo,
iar puţin mai ttÎirziu vatra til'lg:u1ui Bir1atd devenea proprietatea lui I or
dnch.e Ba1ş 2". Tot la sfir.şitul se-c. al XVI II -lea tirgul Bu rduj en i era in stă
pîtllirea m ănăsti ri i Tudoreni 25• Episcopia de Roman primea ca danie va
tra tirgului cu acel,a!Şi nl\..tle
l1
în anul 1 7'98 26. La 2 aprillie 1 801 domnul
Con.<rt.a nti n Alex. 1psi'1anti i-<a dăruit fos.tJului mare spă11ar, Şerban
Oosta·chi, .fi·rgul Fălciu ,eu too1te veni·turile lui 27.

La inoe.epubul sec. al XIX-lea, lt1kgul Adjutd era S'tăp'ini t de foobul
l ogofăt, Constantin Bal�. In ianuarie 1 8 1 3 s-a incheia·t un z,apis
i ntJre acesta şi negustooii din Ad}oo, zapi s oare cuprinde obligaţiile ne
gustorilor faţă' de s.tăpî111lll Hrgului în oare looui:au 28.
După anul 1 8 1 2, prin pierder,ea runei părţi a Eparhiei, veniturile
Eph;copiei de Huşi au scăzut mult. Din această cauză, la 13 iunie 1 8 1 3
domnu l a dat un hrisov prin care se mă:reaJU IClălrile •tîll'>goveţilor din H�i
f,aţă de Episcopia ce s tăpî nea acest 1tWg di n 1 782. Nimic nu se putea face
i n Hu.şl, fălră ştirea �i voia Episco,piei. In finalul documentului se mai
arntă că Episcopia VIa lu a dijma obişnuit ă "din cunp, din apă, d i n vii,
din livezi .şi din •tlot locu l " :!9. Pînă la înce putul sec. al XIX-lea, TtrgtU
Frumos era un tîrg domnesc, oa mu lte altele. Dar, la 23 iunie 1 8 1 3,
domnul Soo.rlat OallimaJChi a dăruit acest tLrg fiicei sale, Rrulu Oalli
ma.ch i . Venilturi'le ·acesteia urmau să provină din tax ele puse pe vinzarea
băluturilor in 'aces t fulg, pe căsăpii, apoi ddn mol1tlasiipie şi 1bezmăn 30.
Acapa:r.area hotarelor, şi chiar a vetrelor 'WliOr rt:irgua-i, de către bo
�r.are

ieri şi biserici, a fost un f,enomen <lal'acteristic pentru perioada feulda
li.smului ti·rZJiu din M�ldOVla şi, îndeoselbi, pentru a doua j umătate a
sec. al XVIII-lea 31. Boierii şi mă'năstirile şi-au aţi n tit privirile asupra

Ibidem, p. 1 76-177.
I bidem., p. 186-187.
1. C. Filitti, Despre vechea organizare administrativd a Principatelor Romdne
revăzută) - extras din Revista de drept public, 1934-1935, Buc. 1935, p. 51.
Doc. privitoare la istoria economică a României ( . . . ), p. 17-18.
N. Iorga, op. cit., vol. l, p. 484-485.
Doc. privitoare la istoria economicd a României (... ), p. 28-29.
Arh. St. Vaslui, colecţia Documente, 1133 (depozitul Hu.şi).
29 Th. Codrescu, Uricariul, voi. V, Iaşi 1862, tipoografia Buciumul român,
p. 1-7.
30 Doc. privitoare la istoria economică a României (...), p. 49-53.
31 D. Ciurca, Noi date pentru istoricul oraşelor din Moldova in sec. XVIII-XIX,
in rev. Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie, anul VIII, fasc. 1{1957, p. 223-224 ;
Idem, Noi contribuţii privind oraşele şi tîrgurile din Moldova in .ţ ec. XIV-XIX, in
Anuarul Instit. de ist. şi aTheol. .,A. D. Xenopol" din Iaşi, VII, 1970, p. 43.

22
23
24
(ediţie
25
26
27
28
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mo$ii1or ltirgurilror din dorinţa de �a obţine cantităţi sporite de cereale
pentJru export. Illltr'e noii stă pini şi .tkgoveţii care cu'ltivau pănmntul in
perimetrul hotarelor tîJrgurilor s-au stabilit relaţii noi, bazate pe obli 
�ţii de dijmă şi datcă. Negustorii şi meşt.eşugarii nu aveau acele obli
gaţi i , dacă trăiau exdiUSiv din practicarea negoţului salU a meseriilor.
Ei avecru insă wte obligaţii faţă de stăpînul feudal aJ tirgului in oare

d!omicilioo.

oaum e:x�ploo.tării la care erou supuşi, loou.itorii tirrgmrilor că
in proprietate feud:a lă - deci şi negustorii - au •luptat mereu
con·trn stă:pinilor, pentru a se e'libera. Foomele de luptă folosite de ei
au fost i mpollri'V'irea 113. clacă, dijmă, p1aJ1la lbe2l!năm.lllui şi a al•tor obli
gaţii ·băneşti, jaJ:bele către domn i tori , procesele ru stăpînii şi chiar pă

zute

Din

răsirea tnrgnJJI1iilor !reSpective.
Lupta de eHberare a oraşelor stăpinirte de ·boieri salU măn.ăstiri a
fost deosebit de violentă la sfi11?i•tul sec . al XVIII-lea şi în primele trei
decenii ale sec. al XIX-lea. Unele oooşe au reuşit să se elibetreze mai
devreme, dar 1B111lele şi ...au redobindit libertatea aJbi�a in a :doua jumătate
a sec . al XIX-lea. Lupta •de clasă la omqe, deşi limdtată oarecum din
cauza po pulaţiei eterogene, a dat 'totuşi lovituri puternice orinduirii
feudale, oontribuind, alăburi de ţărr<ănime , lia des1lrăanarea aJCeS!tei orin
duiii"i şi ila promtova•rea unui nou tip de relaţii de producţi e 32•

3. Vămile interne. Brudina
AdivitaJtea negustorilor a fost mult stînjeni.tă în această perioadă,
intre altele, şi de menţinerea vămilor inrt;�rne şi a brud.in ii . Circulaţia
mărfuriloT era rînsoţită, încă d in feudalismul dezvoltat, de plata unor
taxe băneşti către boieri, la ·trecerea pe domeni i , �i către domni , La
gran i ţă 33.
La iarmCIII'Oaoe sa111 la til'gwri săptămînale se vămuiau toate mărfu
rile aduse spre vin.zJare de cărtre negustori şi ţărani 34• Băuturile, ani
mail>e�e, şi ori-ce .alte m ăirfoci , aparţinînld boierilor şi mănăstiirilor, erau
scutite de vamă, in ViTtUJte:a cunosoutelor privilegii fe.UJdale 35•

ALte taxe băneşti se plăteau •La mat'lginea onaşelo.r, de către ne
gustorli oa:I'e aidueeau mărf'UII"i , sa�u sooteaJU mălrf!l.li'i, ·pentru a le duoe lin
alte oraşe. Aceste taxe formau venitul podurilor din capitală şi din
principalele ornoşe ra:le Moldowi. VerntuTile poduri1lor trebuie să fi foot
foarte mari, din moment ce un ii boi.Jeri le luau m arendă, plătind sume
importante. As tfel , la 1 dJtmie 1 802 'logoiăotJul Oonsbantin � a cumpă
rat, ru swna de 1 3.000 l ei , ven:ilt:Jul podurilor din I�i pe timp de tm an .
Oumpărăitorul acestor v e n i·turi - oare ereu cuprinse intr-oun dlooument
'32' C. Şerban, Aspecte din lupta ordşenilor din Ţara Românească
potriva asupririi feudale fn sec. al XVIII-lea şi la inceputul sec. al
Studii - revistă de istorie. nr. 3/1961 , p. 655.656.
33 C. Şerban, Contribuţii cu privire la problema pieţei interne
34 Petru Răşcanu, Lefurile şi veniturile boierilor moldoveni
ment de la Grigore A. Ghfca voievod. laşi 1887, p. CXII-CXIII.
35 Istoria României, voi. III, Ed. Acad. R.P.R., Buc. 1964, p. 65 7.

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

şi Moldova im
XIX-lea (11), in
( . . .), p. 4 1.
la 1776. DQ('U

COMERTUL INTERN AL M OLDOVJ!: t '"î N SEC. XVIII-XIX

23.5

de 1 6 ,;ponturi" __.:· se obliga să ochiJtJe Vi:steiiei, "ou anrăilogrin" ; cite
1 .083 lei şi 40 bani pe lună 36.
După 181ceastă dată (1802), taxele înca'>labe pentru mărlurile <adUB�e in
Iaşi spre vinzare au crescut continlutu. la 8 ălanuarie 1 807, � .fixată
de SoorLat OaUim�chi pentru "veni11lul măll'lgi nilor OJ'I8.7Ullui Eşii" ei\11 de
ciTea trei on mai' mare declt În anlil. l802 37. Aloetastă spOrire
<1 vămiloc
iniberne ii ne�mu:IVU:rirea, desigur, pe negt\JS't'ori IŞi ţărani.
In afare vămilor pe�te la tWgurile săptămînale, la iru.marroace,
'
pr;eotml şi la illlboea
or
in oraşe şi pe domenii, mai oeoo una Oarţ se lua
1� .ctŢ"OCer·ea peste prinţipalele IB:pe OUII1gă1loiare ale Moldovei - atit peste
eele interioare , cît şi peste cele de g1001i1 ţă. Aceasta ltlaxă, numită bru
dină, se lua la trecerea Dtmării, Nistrului, Prutuloui, Siretului, MQldovei,
Bi..striţei şi Trobuşu1ui. Bruidina nu avea ac�i mărime ·pentn-u . toate
apele aminti·te. Cele mai mari 'SIUIIle se lu.aru 1a Dunăre, apoi urma Nis
Lrul (pînă 1a 1812). Pentru celelaH.e cinci riuri se Luau •aceleaşi taxe,
care Elr!au mai midi ca cele de JJa Nistru 38. De exemplu, in anul 1 776,
pentru fieoore an:ilma1 dre La carul ·stau căruţa 'incăroaltă cu marlă -se
plă•tea o brudină de 20 bani la Dwlăre, ·de 1 5 !bani · Ia Nistru, .şi de· nu
mai 6 bani l:a rlllllrile ihltari•oare. Se plăltea brudină pentru fiecare ani
mal ce trăgea IUll oar i'ncălroat, sau gol, sau trecea riul ·innot ; pentru 'bot
ornJU.d oare trecea pe pod, că!J.181re SoaiU pe jos ; pentru vitele oare trecea.IU'
_

·-·

s lobode pe

pod..

Dacă m1e ce ltJreceoau pe

pod

oemu .pentru aprovi.zironarea

lstanbulului, se plă·rea o bru.dină mai mică decit PEintn.l oile de nego��
Brudina la apele interioare era incasartă de hoieru.l pe a cărui n'lPŞie
�� �fla opodlul sau Vladul, în lbam W'lJUi hrisov domnesc 39. Dreptul de a
i acas a brudina se putea arenda pe o anumirt:.ă perioadă. r:>e · e�mplu,
pentru anul cuprins irutre 26 octombrie 1 8 1 9 şi 26 octOmbrie 1 820, un
a oumpă!Mt de la "boierul Noou1ai Roset, biv vel �gă, veni\W po
dur:il'or de la oarantina Sculreni oşi venitul hama.liculu i", cu suma de
1 1 .500 lei, urmind a achilta CI"te 958 lei oşi 40 bani pe lună 40.

ev1!8U

Vămile interne oşi brudina au ridica·t .preţul · de vinzare a mărlurilor,
ingrellli nd mult desfacerea lor căJ1:Jre conSUil'llator i, 18'\1
ootiviltlatea
OJegustarilor, a ţ.ăiranillor, meşteşugm-Hor, şi chiar •a boieriloar noi , puter
ni<: angajaţi în comerţ. De aceeea , prin mai muLte memorii· şi proiecte
de ref<mmă - intre oare şi arelta al ocălrvru.noolor - s....a cerut desfiinţa-

firinat

36
8/1930,
37
38
sec. al

Arh. St. laşi, fond Documente, P. 427/142. Vezi şi b uleti nul I. Neculce, f.asc.

p. 164-166,

N. Io rga, op. cit., voi. 1, p. 531-534.
Petru Răşcanu, op. cit;, p. 71-72. Pentru mărimea brudinii în ultimii ani ai
XVIII-lea şi în pdmii ani ai sec. următor, vezi V. A. Urechiă, Din. domnia
l ui Alexandru Calimah (extras din Analele Academiei Române, seria II. tomul
XXIII, Memoriile secţiunii istorice), Buc., 1901, p. 73-74 ; Th. Codrescu, Uricariul,
partea a IV-a, p. 204-206 ; Arh. St. laşi, colecţia Litere, B/89, f. 4 (pentru . a
n u l 1816).
39 Bul. 1. Neculce, fasc. 5/1925, p. 221-224.
40 Arh. St. Iaşi , fond Documente, P. 143/100.
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acestei practici feudale invechite o\t. Dar vămile dnrterne din Mol
dova au fus.t desfiinţate .albia in anul 1832 12 .

rea

4. Căile de comunicaţie, mijloacele de transport
şi costul transporturilor
Prin căi de oom unioa,ţi e - pentru vremea aceea, dEsigur- - se inţe
lege reţeaua drumurirlor comerciale din MoMova, precum şi cele citeva
riwi naviglabile. In oe .priveŞite dn.mnm-:ile oomerdale, se poate spune
că acestea, deşi erau inrt4·-'l.ln -numărr mra·re şi ltegau intr-e ele, oa prin'br�
reţea, toote looaHtăţile moldoveneşti mai importante, totuşi, fiind pros-t
î ntreţinute, au constirtuH o s erioas ă pi'edică i n oalea dezv'Oltării schimbu
rilor intterne şi externe în perioada imediat premergăioare Regulamen
tului Organic 43• Această proastă stare a drumurilor se datora, in primul
rind, rpoliticii Im�iului Otoman oare căuta să provoace greutăţi arma
tel'Or străine oare ar H pă-tr.uns in Principate, într-un eventUJal război.
La sfîl'IŞirbul sec. al XVIII-lea Alexandru Ipsilan:ti. domnul Ţării Româ
neşti, a fosrt: mazilit de sul tan din cauză roă ar fi incercat să amenajeze
nişte drumuri ş i poduri, spre a ruşurn păbrund erea ra.ustrieci.lor la sud de
Carpaţi «. Dar majocirbatea domni'lor d in Principate, în puţinii lor ani
de domnie, nu erau in'teresaţi să invt!SteaJSCă swne pentru moderniza
rea dru.muri'lor. Inoorcărrile lui Co nstantin lpsi1anti (1 799-1 801 ) de a
repara unele drumUiri şi ·podwi din Molidov.a "5 s...au făcut, probabil, Iără
ştirea sulltanu1ui, aşa cum a procedat, în 1 81 7 , Ioan Gh. Camgea, dam
nul ŢăTii Româneşti 46.
Sltarea cu rtot:Jul necotrespu.n zătoare a drrumurilor din Moldova - în
d eosebi in �ee. al XVIII-lea - i-.a impresionat şi rpe unii călători străin i .
As.tfel, ®atele G:Lus·eppe Boocovich, oare în 1 783 traversa Moldova de
la sud 5pre nord, ne infO'l"'J11 ează că nu cu mult inainte de a ajunge kl
laşi a călărtx>rit pe drumuri fl"E'le. "La intrarera in pădure - nota el - am
găsi·t drumuri destUil de :rele , ca cele trecute (subl. ns.), şi am stat locu
lui multă vreme, neputind găsi chipul de a faoe să meargă inainte cai i lî i
de a tiri căruţele încă goale" "7. Străzi le capitalei , ;a·coperite cu grinzi de
lemn lungi �i sub ţiri, i s-au părut nişte poduri "8.

Hărţile întocmite pî nă la mijlocul sec.

al XVIII-lea - i nclusiv

cen

a lui Dimitri e Oanrtemim- - nu i ndică nid măcar prindpalele drumuri aJe
M'Oldovei. Abia h'1llr11a geogl'!af.wui BaueT, intJoom ită în 1 77 2 di n nece-

41. Vlad Georgescu, Ideile politice şi flumfnismul în Principatele Române. 1 7501831, Ed. Acad. R.S.R., Buc. 1972, p. 48.
42 1. C. Filitti, Principatele Romane de la 1828 la 1834. Ocupaţia rusească şi
Regulamentul Organic (f. a), p. 171.
43 N. A. Bogdan, Din trecutul comerţului moldovenesc şi mai ales a celui ieşan.

Iaşi 1925, p. 112
44 A. Oţetea, Pdtrunderea comerţului românesc fn circuitul internaţional, Ed.
Acad. R.S.R., Buc., 1977, p. 140.
45 Const. C. Minescu, Istoria paştelor române - originea, dezvoltarea şi legislaţia lor, Buc., 1916, p. 130.
46 A. Oţetea, Pdtrunderea comerţului românesc (. . . ), p. 142
47 Bul. I. Neculce, fasc. 7/1928, p . 220.
48 Ibidem, p. 237.
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srtăţi militare, ind'i!că, ou unele erori, drumurile de .atunci ale Moldo
v-ei 49. Al;te izvoare pentru cunoaşterea drumurilor sînrt : harta Moldovei
din at1asul lui M. Lappie (1 829), o hartă :rusă, terminată in 1 835 50, tra
seele unnrate prin Moldova de către unii călărtori străin i 51 şi un docu
ment inltitula t "Des•crierea sbatis-tică a Principatului Moldovei" (pentru
anul 1 833), oare se păstrează in Arhivele Statului din Moscova 52.
In timpul II'ă'zboiru.iui ruso-tlllrc din anii 1 828-1 829 s-<a constatat că
drumurile Moldovei , înguste, neamena}ate, sînt improprii necesităţilor
mililtare. După inchei•eorea păoii, administMţia rusă a lUJalt măsw-i de a
menajare a unor drumuri şi poduTi. Acest luoou era cerut, intre altele,
şi de dezrvolbalrea comerţului dintre Rusi•a şi 'Cel-e două ţări ro mâne 53.
La sfî,rşitul sec. al XVIII-lea 'Şi in primele trei decenii ale celui ur
mător nu numai drumUIJ'i,}e, ci şi podurile Moldovei ernu insuficiente,
ori prost intreţinurtJe, diminuind volwnul schrlrrnburi'lor. Marele nost:ru
istoric A. D. Xenopol SCII'ia că in VII"eJ1ea
1
fanarioţilor "în întll'eaga intin
dere a �ălf'ilor române nu se afla un pod sistemati•c, şi Illllmai unde era
peste purtinţă de a trece apele prin V•ad, se intilnea cite un pod umblă
tor. Drwn'Uif'ile erau aşa oum le oroise nevoile primitive" 54.
Din necesităţi mHitare, in ·t impul r ă zboiului TUso-tuii"C din anii 1 8281 829 au fust construite 5aiU. ,reparate, odaJtă ICU drumflllri le , şi unele po
dJu.ri 55. De exem plu , in anul 1 829 Moldo'Wl a cheltuit 3.690 lei şi 1 08
bani perutrnJ con,stJrlukea unui pod peste Prut, 'in " dreptul Fălci•ului" 56.

In perioada de 1recere de 1a f'E!'u!dali� la capitalism (pî nă la epoca
reguJ.amentalf'ă), nu numai dll'Umllllf"ile comerciale, ci şi străzile (,.uliţJele")
unor oraşe eoou necorespunzătoare pentru traficul mărfurilor. In cazul
celor mai mari oraşe, domni1a a !luat u nel·e măsuri de imbunăltăţire a si
tuaţi�ei . Spre exemplu, printr�un hrisov din 23 ianuarie 1 828, domnul
Ioan Sandu StUJr1Ja, .răspunzînd favombil j'albei inoain.ta'tă de boierii, ne
gootorii, ".şi alte stări" din Botoşani, a hotărît -ca pentru întreţinerea stră
zilor acestui oraş să se insti tu ie ni�e taxe băneşti pe !Tllălrlurile vindlute in
tioi'Ig, precum �i ni·�e obli,gaţii in muncă pentru birnicii din mahaJale (fie
calt'e să lucreze gr.atuit. ciote 5 zile 1pe an "in trebuinţa uliţilor oroşului " ) .
Salahorii oare lucrau l a întreţinerea "u'l iţJelor" şi n u erau birnici , trebuiau
să fie plătiţi de epilfropii podurtilor ou cite un leu pe zi - dad luCT'181U
cu carul - şi cu cîte 20 parale ( 1 /2 leu) dacă luor.aJU numai ou palmel e 57.
49 Emil Diaconescu, Vechi drumuri moldoveneşti, Iaşi, 1939, p. 18-31.
50 c. C. Giurescu, Principatele Române la inceputul sec. al XIX-lea, Ed. ştiin
ţifică, Buc., 1957, p. 162-165
51 P. P. Panaitescu, Călători poloni in ţările române, Buc., 1930, p. 233-238.
52 Gh. Ungureanu, Documente privitoare al istoria României păstrate in Arhi
vele Statului din Moscova şi Leningrad, in Revista Arhivelor, nr. 111962, p. 38.
53 L. Boicu, Lucrările de fmbunătăţire a căilor de comunicaţii în Moldova in
vremea administraţiei ruse din anii 1828-1834, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Isto
rie, fasc. 1/1961, p, 106-108.
54 A. D. Xenopol, Istolia românilor din Dacia Trauznă, voi. X, p. 131 .
55 Arh. St. Iaşi, fond Lftere, D/97
56 Ibidem, S/56, fila 140.
57 Arh. St. Botoşani, Colecţia de documente (Primăria oraşului Botoşani), mapa
X, doc. nr. 198.

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

. IOAN MURARIU

238

P� lîngă :transportul pe uscat, in Moldova se :practioa şi transportul
mărllJrilor pe citeva ape C'lJ.I'Igă.1Joare . tn sec. al XVJII-lee., cheresteaua �i
alte mălrfii.IJf'i moldoveneşti emu transportate pe .a:pele Siretul.ui, Ptruroului
şi Nistru.1ui 58. In ailiul 1 8 1 6 se executau anwni:te lucrări in vederea im

bunăităţill"ii navigaţiei pe riul Prut 59.
Greutăţil e mtimpina'te de negustori cu ocazia ·transporturilor pe a:-;t
fel de căi de comunicaţie făoeaJU oa, de multe ori, mă'l"furile să nu se poată

vinde prea departe de loca!iltatea in oare au fost produse no.
In epoca respectitVă, prin mijloace de transport pe usoat se înţelegeau
căruţele, carele tŞi h:a�rabaal.ele . .AJCeste m ij loace rezistau ou greu pe dTu
muri lungi şi desrfundalbe, deoarece eMU făcute i n întregime din lemn.
Despre călruţele mo�doveneş-ti, călă•tor:uJ englez William Macmichael notJa
UIImătoarele, in anul 1 8 1 7 : "IOOE!Ste vehi.ou:le sint făau'be in întregime din
lemn, !fără o bucărţică măoa·r de fier pe dinsele" 61.

In aWa.ra cărăfuşilor, chlrilgiilor şi hoar.a:bagiilor oare existau prin �e.
avind şi o anumirtA organi2Jare 62, mi i de ţăJrlani de prin sa·be se ocupau cu
transportul măriw-ilor. In Condica liuzilor pe anul 1 803 sint indicate un
număr de 331 sate din Moldova ai căror locuitori, pe lîngă luorul pămin
bului, se ·Lndeletniooau tŞi cu oări�ia 63• Aceasta ne demonstrează existenţa
unor mari cantităţi de mărfuri, i n vehioularea cărora - 'llleo
l ri pe dis
tanţe foarrte lungi - emu angajaţi mii de ţărani, ou :tot atitea oare cu bai.

Costul transporturilor ou carele era destul de �ridicat, căci U'ebWa să
uzum sau deteriorarea mijloacelor de trnnsport, precum şi

se acopere

munca ţălranilor

cărăuşi. Dacă oos1rul .trnru;porburilor n-er fi fost rid.ioai,
nu s-ar pu bea e)OJ)lica sa:tisfăcător de ce �îţia locuitori de la oreşe şi sate
şi-au făcut din că!răuşie o oo�ţie de bază.
In anul 1 8 1 7, pentru transportul vinumi de la Odobeşti l.a Tg. Neemţ
se plătea o chirie de 8 parale de vadră. In anul 1 800 se plătea 1 2 parale de
vacha de vin tmnsportată de la Odobeşti pînă in ţinutul Suceava. Co&bul

transportului de vin - ca şi a altor mări'UJI1i - a crescut in primele de
XIX-lea �.
In anul 1 8 1 5 tmnsparbul a 1 00 ooale de sare de la ocnă (Tg. Ocna) pină
la podul de 'la Scule n i se plătea oo 3-3,5 lei 65. Puţin mai ttlrziu, la 14 :itu
lie 1818, întll"--o localitate neindioată in dooumeni , s-eu plă·ti.t 1 74 lei şi 1 8
cenii ale sec. al

58 Istorai României, VPI. III, p.376 ; vezi şi A. Oţetea, Pătrunderea comerţului
românesc ( ... ), p. 156-157.
59 N . Iorga, Istoria comerţului românesc (epoca mai nouă), Buc. 1925, pă 96.
60 L. Boicu, Mijloacele, viteza şi preţul de cost al transporturilor fn Moldova
la inceputul sec. al XIX-lea, In Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie, anul XIV, fasc.
2/1963, p. 256.
61 N. Iorga, Un călător englez in ţările româneşti fnainte de eterie, In rev.
Arhiva - organul Societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi, anul VII, nr. 1-2/1896,
p. 25.
62 A. Oţetea, Pătrunderea comerţului românesc (. . .), p. 152.
63 Th. Codrescu, Uricariul, voi. VII, Iaşi, 1886, p. 241-377 şi voi. VIII, Iaşi 1886.
p. 241-360.
64 C. C. Giurescu, Istoricul podgoriei Odobeştilor (din cele mai vechi timpuri
pînă la 1918), Ed. Acad. R.S.R., Buc., 1969, p. 140.
65 Arh. St., Iaşi, fond Documente, P. 613/114.
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" 1a un OBiiU ci au căMt năsi p 68 de zhle, cite dioi lei JPOl" 66 . Intr-un
do:::oument din 24 mai 1 8 1 9 se arată că in Bac ău s-au căa'at 1 .551 .702 o ca le
de SI3.I'!e (1oca. 2.000 ·tone}, plătindu-se o chiJrie �adică �transportul) de 27. 1 53
lci şi 51 bani (cite un leu ,şi 30 parele pentru suta de ooale) 67.
Rezultă, din oele mătate mai SUIS, 'Că la sfilr.şitul sec. al XVIII-lea ş i in
primele trei decenii ale sec. al XIX-lea dezvoltla!rea pieţei interne in Mol
dova ,a '8!1Iras după si ne şi o in1Jensiificaore a ctrnnsport.urilor. Ou toate acestea
se p001be spune că, in starea in oare se ru.lau, drumurile, podUil"IÎ.le şi mij
loacele de transport nu corespundeau oerin�lor epoci i şi, de aceea, ·alU

para1e

•

c'onsti!Vuit o frînă in

calea dezvoltării oomerţruLui intern.

5. Unităţi de măsură in comerţul intern

In pmctioarea oomelittlui intern, negustorii din Moldova se .folosoou
de diferite unităţi 'de măsură - ·unele fixe, aJ.11Jele V�Wiabile. Cele mai im
parbante şi mai cunosculte erau următoarele :
Oca (ocaua) cillltărea 1 ,283 �g .şi cuprindea 4 litre sau 400 dramuri 68.

Ocaua pen1li"ll măiS'U!Nitt li�hidle cîntărea cew mai mult decit cea pentru
mărfuri solide (cereale, ·fuso1e etc.). Emu negustori care foloseau măsuri
mai mici, pă'g.ulbitoare pentru cumpălrătooi. Se intimpla deci ca unii din
tre ei să fie pril1lşi vinzind "cu oca mică". Aceştia eMU pedep:;iţi de că

slujbaşii Agiei.
Mai mare decit '008 ef!a dimerZia, ou care se măsura,u indeosebi cere'3le.
L'l sf'ill\'?iltul sec. al XVIII-lea �i 1n primele decenii ale sec. urm ător d i 
merlia cuprindea, in Moldova, 1 1 ooal'e 69. Se cunosc �nsă ş i d i.merli i (di
tre

mia"lii) <lU o oa.patci1Jalte mai mare. Astfel, dintr--o samă privitoare la uiu

mW. unor mori din ţinutul Bacău, pe periooda octombrie 1 798-octombrie
1 199, remd.tă că 'grîul, păpuşoillll , mălaiul şi ovăzul, s-eu măsurat "Cill di
merlLa de 1 5 ocă, 8 · dimerlii 'în nrerţă" 7°. In cele mai mullbe oa:zru.ri, o di
merlie cuprindea citroa 1 5 kg de cereale. Această cifri varia uşor, atit din
oafUIZa construcţiei vasulud de lemn, n'llmii dimerlie, clt şi din cauza umi 
drtăţii di.flerite a cerealelor.

In Moldow, o măiSII.ă
.IIr de mare oa:padtate, şi l'a·I1g folosi'tă, a fost
merţa. Măa-imea ei Vl8ria .inltre 1 1 0 t.şi 1 20 ocale 71, (adiiCă 1 1-12 dimerlii),

şi em folosită pentru cereoale.
Cea mai mare unitate de măsurat era chila, oare in Mo1doV'8. purta
den'llm irea de chilă de Galaţi. Era formată d'i.n două merţe, sau 20 ddmerlii.
şi cîntărea 240 ooal'e (308 kg) dacă se ISOICotea cu dimerlia de 12 ocale, şi
numai 220 ocale (282 kg) dacă s'e socotea ·cu dime�"�lia de 1 1 ooale 72.
In com erţul intern, de o mare varietate erau V'<!Sele pentru măsurat
lichi de . Mai mare decit ooaJUa eM vadra - un vas mic, format din doage
66 I bidem, P. 232/6.
G7 Ibidem, P74/21 .
6 8 N. Stoicescu, Cum măsurau strămoşii, Ed. ştiinţifică, Buc., 1971, p . 182 ;
vezi şi Arh. St. Iaşi, fond Documente, P. 588/89 ; N. Suţu, Opere economice, Ed. ştiin
ţifică, Buc., 1957, p. 223
69 N. Stoicescu, op. cit., p. 240.
70 Arh. St. Bacău, Colecţia de documente feudale, III/94.
71 N. Stoicescu, op. cit., p. 204.
72 Ibidem, p. 218.
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şi oereuri . Vadra cuprindea 10 ocale, saJU 15,2 litri 7:1, şi ere fo losdrt:ă in co
merţrul cu vin şi rachiu. A<tJît Vialdrn, dt şi ocaua, erau măsuri oarecum
fixe, stabile.
Unităţile de m ăsu rat mai. mari ded.t V!adm aveau dimensiuni din cele
mai variate. Astfel, barilca (sau balerca) ema un V1aS de 2-7 vedre ; cea
de două vedre se numea şi barilcuţă 7�. Mai mare decît ba'leroa e'I'a polo
hocul - un vas tot din lemn, in oare încăpeau între 25 şi 80 vedre. In anul
1 786, n egllli tori i de pe moşia Mă<răţlei se obligau să-i plătească stăpînului,
a:dică vornicului l.ia.soa'I'a.ohe Roset, următo11ul havaiet pentru vinul vin
dut : ci te un le u de butea ce depăşeşlte 80 de vedre, şi cite 20 parale (0,5
lei) de poloboou l oa:re cuprinde mai puţin de 80 1c;l:e ved•re 75•
Din documentul ci•tat rezultă că pentru măsurnrea bă.uturi•lor se fo
lose-a ·şi un Vo<JJS de do u ă ori mai mare decî•t poloboouJ , numit bute. Capaci
tatea dublă a unei buţi faţă de poloboc rezultă �i din alte documente.
De exemplu, 'în hrioovul lui Cons'tantin Ipsilanti din 1 decembrie 1 799, a
coroat breslei neguţătorilor pămîn teni d in Iaşi, se prevede că la vremea
ajutorinţei cireiumile vor pl:ăti ci1te ·trei lei de bute şi cite 60 pa�rale (adică
1 ,5 lei) de .polrdboc 76.
Ca un�tăti de măsură pentl"'u vînmrea peştelui se foloseau maja, apoi
povara de 1 1 0 ocale ·şi carul oare, fiind de dou ă ori mai mare decit povarn,
cîntărea 220 ooole 77.
Sarea se măsura şi se vindea ou o un itate de măsură stabil ă, oca. Dar,
în speci:al la ocnă, se folosea şi drobul oa unitate de măsulră. Un docu
ment din 1 1 iulie 1 827 ne ICI!mtă că 86 d.robi de sare cîntăreau 8 . 1 34 ocale 7H.
Dirvtr-un document ceva mai tirziu (28 noiembrie 1 827), rezultă că 35
drobi cîntăreatu 3.233 ocaJ.e79. Concluzia ar fi că 'lm drob cîntărea aproape
1 0 0 de ocale.
Zahărul, ca �i sarea, se vindea cu oca dar, oo Ullltialte de măsuri, se
folosea şi căpăţîna. O că'păţînă cî ntărea ci.roa patru o·oale, adică 5,1 kg wt.
Fi nul se v i ndea fie cu stogul, ifie cu căpiţa. Un stog cuprindea 1 0 care
de .:flin şi se putea obţine de pe o fiCI.lce de fiînaţ (1 ,43 ha). Căpiţa era mai
mică - aproximativ l/2 dintr-un stog 81 .

SLofele şi pinzeturile de tot f1e.lul se vindeau ou cotul. I.Jungimea
cot varia in1lre 0,63 .şi 0,68 metri ll2. Numeroase mărfuri importate
şoare, .scorţişoa�ă. vanilie,

dramul,

unui
(cui

mă1lase), fiind foar.te scumpe, se vindeau C'll
Lămiile �i portooalele se v indeau cu bu-

oore cîntărea 3,2 grame.

73 Ibidem, p. 176.
74 Gh . Ghibănescu. Catastihul vămilor Moldovei (1 765), in Bul. I. Neculce,
anul 1� fasc. 2, iulie 1922, p. 206.
75 Doc. privitoare la istoria economică a României ( . .. ), p. 8.
76 V. A. Urechiă, Istoria românilor. tomul VIII, seria 1774-1800, Buc. 1894,
p. 287.
77 C. C. Giurescu, Istoria pe.ţcuitului şi a pisciculturii in România. voi. 1, Ed.
Acad. R.P.R., Buc., 1964, p. 261-263.
78 Arh. St. Iaşi, fond Documente, P. 403/97
79 Ibidem, P. 403/98
80 Ibidem., P. 258/56.
81 N. Stoicescu, op. cit., p. 297-299.
82 Ibidem, p. 92.
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oata. Pentru încălţăminte, balamale etc., se folosea perechea, pentru hir
tie topul sau coala, iar pen.tru sticlă geamul, ochiul sau tabla 83.
In comerţul intern al Mo.ldovei, în afara unităţilor de măsură arătate
mai sus, au existat �i a11Jele , de mai mică importanţă şi utilimte in zone
geografioe mai restrînse.
Această mare V�arietate a unită·ţilor de mă�mă era dăunătJOare şi dă
dea naştere la felurite abuZlllri din partea negustorilor, oa·re îi înşelau pe
mulţi oumpă�ători. Unii domni au încereat - de obicei fără succes - să
f.acă ordine in acest domeniu. De exemplu, in 'V'remea lui ScBJI"lat Oalli
machi ( 1 8 1 2- 1 8 1 9) s-a făCU!t "-rinduiala măsurilor" , hotărindu-..<>e ca merţia
să fie n um ai de 1 10 ocale, dimerlia de 1 1 ocale, vadra de 1 0 ocale, iar
ocaua să cîntărească 400 dramuri 84.
6.

Monede străine în circulaţie

Un f,aotor important de frinare a comerţul ui intern, in perioada de
sfi�it a orinduirii fe!Ud:ale , l-a constittmitt şi Hpsa unei rnonede �român�t i.
In j.urul anului 1 800 ,pe piaţa internă a Mo1do vei - oa şi a Ţării Rmâ
neşti - circuJ:au citeva zed de spooli monetare, toate străine (t�i ,
austriece, oliandere, fa-anţlliZleŞti, ruseşti etc.) 85•
Pe piaţla in�nă a Moldovei cea mai cunoscută moned ă a fost tale
rul-leu oare, ca valoare, era egal cu guruşul tmcesc, numit piastru in
Principate (oamenii simpli, in loc de piaştri pronunţ,au piştari). P î n ă la
sfirşirtul .sec. al XVIII-lea leul (Sa<U talerul, oare avea reprezentat pe el
tm leu, de unde şi numele leului) a fost o monedă reală, metalilcă, du pă
oare a dispărut de pe piaţă, rămÎilliÎ nd mai departe ca mone-dă-etalon d{'
valori, ca monedă de ca1oul 86.
Leul vechi era o specie de ,t:Jaler (monedă de ru-gi nt, bătută în Ţările
de Jos) şi a avut o largă ciJrculaţie in Ţările Rom âne 87• Un leu cuprindea
40 de parale sau 1 20 de bani - deci o para valore cît 3 bani. Cea mai mă
runtă monedă ere leţcaia ( 1 , 5 bani) 88•
P,rincipalele monede 'bureeşti - de arur şi de argint - care au
ci rculat în Princi pate au fost : stambulul, fînd.îcul, misîrul, ichilicul,
iuzlucul, tunusul, nesfieaua, rubiaua, beşliul şi altele i!!l. Valoarea tuturor
83 1. Murariu, Preţurile cu care se vindeau ( ... ), p. 126 şi urm.
84 V. A. Urechiă, Din domnta lui Alexandru Calimah ( . . . ) , p. 8.
85 Pentru toate monedele cu putere de circulaţie în cele două Principate la
sfîrşitul sec. al XVIII-lea şi in primele decenii ale sec. al XIX-lea, vezi Mihail Gr.
Romaşcanu, Contribuţiuni la istoria monetară a Principatelor, Ed . Cartea Româ
nească, Bu c. 1932, p. 4.
86 Ioan D. Condurachi, Istoria sistemelor monetare in ţările române pînă la
l867, Buc., 1934, p. 22 ; vezi şi Costin C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi pre
�ursorii lui, voi. I, Ed. Acad. R.P.R., 1964, p. 1 1 3 ; N. Iorga, Negoţul şi meşteşugurile
în trecutul românesc (formind vol. III din Istoria românilor in chipuri şi icoane),
Buc. 1906, p. 226-227.
87 C. Zane, Problema monetară in România şi reforma de la 1867, în voi. Crea
rea sistemului naţional monetar la 1867, Ed. Acad. R.S.R., 1968, p. 1 1-12.
88 Bul. I. Neculce, fuse. 9/1931, partea I, p. 164.
89 Mircea N. Popa, Contribuţii privind circulaţia monetard în Ţara Româ
nească la inceputul sec. al XIX-lea, fn Revista Arhivelor, anul XII, nr. 2/1969, p. 148.
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monedelor .twc:."e!iti - ca şi de a'ltă provenienţă - se exprima in lei
(pii3'Ş'tri), pdtrivit unui curs stJalbi lit de puterea cenotmlă. Ca valoare, leul
sau piastrul era egal 10u o altă monedă, numită real oo.
In Moldov;a, monedele de aur se numeau galbeni SlaiU ducaţi. Gal
beni i purtau numele ţării din oare prowneau, oa de exemplu : galbeni
franţuzeşti ·Şi galbeni olandezi. Cel mai cunoscut galben lturoesc era fun
ducliul, nrumitt şi irmilic. In a doua jumătate a sec. 181 XVIII-lea o foarte
mare circulaţie au -avut gallbenii austrieci, dla'tori•tă intensificării schim
burilor comerdaJ.e d.inotre Ţările Române şi Lmperiul Habsbuir.gic 91
Comerţul intern se f ăcea in ioate monedele cu putere de ciroulaţie,
da..r V•istierioa ţării pretindea birul, şi al•te dări, numai în anumilte moned.e.
Din această caruz ă au apăru.t negustorii de bani, nllltlţ
lli i zarafi 92• Micii
producători emu exploataţi şi de mrafi, Cînd aceştia le schimbau mone
dele, căci schimbul se făroea lia olloi'Sul pieţei 93, oare era a:ltul decit ct.t'I"soul
•.

oficial.
In ce priveş•te puterea monedelor in drcullaţie, menţionăm că era
un curs ofi<;ial , fimt de Imperh1l Otoman şi oare trebuia acceptat şi de
către Moldova. Alături de aoesta exista şi un curs neoficial, un curs al
pieţei 9", potrivit căruia monedele se găseau in.1lr-un a:lt II"aporl de va
loore, una faţă de ailita. Totdeauna cursul pireoţei era superior celui ofi
ci18l 95 si se stalbi:lea 1n f•uncţie de legea cererii oşi ofertei de �edă.

Visobi•eria ţăTii, dacă avela de �BChictJat tU!I'cilor un anumit nwnăr de
·
ga lbeni , trebuia S'ă-i cump� de pe pialţă, cu IŞilte monoedle . Cum · aceestă
oum păoo'I"e se făooa la oUJI'Sul pieţei li!bere, care ·era superior cursului
ofiocilal , se in ţe lege că se• pierdeau mari sume ibăneşti 96.

Benbru dece niul al treilea al sec. al XIX-lea se păstrează dteva do
cumen•te privitoare la cul"S'Ul ofjcia'l, din care :se con.stată atît monede:le
ee se oafl:au in ciroulaţie, cit şi valoarea lor in raport cu leul, care acum
€'!'8 o monedă imagilnoară 97.

Un nou cl.lii'S oficia l a.l monedelor se aducea la cunoştinţa 'PUbliouJ,ui
de căof:,re un telal. Din anul 1 825 se păstl'ealză o scrisoare a .Agiei către
telal-başa, in oore se I8.T'Ialtă că "pentru .tOt f�liul de monedi să rlnduieşti
inadins telal a puhlioarrisi in tot cuprinsul OI1a!Şului (laşi - nota ns.) ca
toţi odeotbştie, a•tît raeli, cit �i supu�ii la •proteosie streine, să se legalari
� a trimite şi a da moned.Be inotocman. •dtlipă IOUI\SUl ci să politiceşti
90 Scarlat Callimachi, Din ciirţi vechi (pagini prlvUoare la istoria rom4nilor},
Ed. Universul, 1946, p. 165.
91 G. Zane, Economia de schimb fn Principatele Rom4ne, Buc. 1930, p. 125 :
vezi şi Costin C. Kiriţescu, op. cit., p. 101.
92 Costin C. Kiriţescu, op. cit., p. 113 ; 1. D. Condurachi, op. cit., p. 22.
93 Costin C. Kiriţescu, op. cit., p. 1 13.
94 G. Zane, Economia de schimb (. . . ), p. 221.
95 Idem. Visterw Moldovei in timpul lui Ioan Sandu Sturza, in rev. Cercetiiri
istorice., anul IV, Iaşi 1928, p. 37.
·
96 Ibidem.
97. Mihail Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, voi. II, (1455-1829), Buc.
1965, p. 467-468 ; Arh. St. laşi, fond Documente, P. 25/12 ; Idem, fond Ispriivnicia
Neamţ, dosar nr. 60, f. 2 ; Idem, fond Documente, P. 1024/64 şi P. 1028/64 ; Idem.
colecţia Litere, K/54, f. 19.
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acum aici; ferindu-să cu totul· de a rtlreci· piste ·hotărî re aceştii porunci-" !lfl.
Dar, a:şa cum am mai menţionat, JCIUJl"SUl· oficial al monedelor nu era r�
pecba.t, căci exista un •alt Cll["S , CUJrSt.rl pieţei 'li'bere, pe oare 'îl prefemu
toţi mrafii , din motiw uşor de ' înţJeles.
Valoo·reta unor monooe tn rapor t cu altele se poate constata şi din
unele dooumen•te partiou}are. De ex•emplru , ·1a 23 mai 1814, slugerul
Brăescu ii scri•a "ouconului Oostandini•că" urm ătoarel e
"şi iată, triimit
toţi banii la dumnearba depl i n, 4.500 lei în 1 .636 rubieli şi un leu de ar
gint. . ." (subl. n.s.) !l!J. De aici rezuLtă că in anul 1 8 1 4 rubiaua valora
2,75 lei.
Se intimpl•a, uneori, oo pe piaţă să circule IŞi monede false, conţi
nind mai puţin mebal nobi l decit ar fi ttrebuit. Călătorul străin R:a.irevidl
ne infurmează că la s.firşi1rul sec. al XVIII...lea piastrul ·turcesc era "jwnă
tate aramă, jumătate arg'Lntt" 100. Falsific:a·torii erau fie persoane parti
m.rlare - pentru oare legile prevedeau pedepse ifoar.te aspre 1 0 1 - fie
chiar trezoreria Imperiului Otoman 102.
Cercetind CUII'Sul monedelor pe o perioadă mai indelungată., se poote
uşar constalba deprecierea sau devalori2Jarea monedelor de •argint, in ra
port cu oele de aur. Astfel, dacă in 1 764 un •galben •(monedă de aurr)
Vlal<mi aproape 3 lei toJ, după 65 de �S:ni, in 1 8 2 9 , wlOI'Ia 3 1 ,5 lei t<M. :Arin
urmare, �n perioalda amintită, valoarea monedei de �n.t (pia<;trul sau
leul) a scă2rut de ciroar 1 0 ori în I1apo11t ou ooa d e aur (galbenul). Numai
in deceniul al trei.lea al sec. al XIX-lea puterea pi:as11rului .s-oa red'U5
la }u:măbalbe, în rraport ou puterea galbenului olandez sau fmnţru�esc. Con
!>"lilul !mnoez Lagtan scria, i n 1 828, că "deprec ierea pi:astrul,ui eete una din
calamităţile •ace.stei ţări" tor.. Tot el ne ma� i n!fonnea:ză că in Moldova pu
terea pilastru:lui s-oa :red·us 1a 1 /2 faţă de aceea a dlu:oaltului olandez, in pe
rioada 1 8 1 8-1 828. A-cest fapt co nst�tuia o mare pierdere pentru cum
păritorii obiectelor de lux, care dbiecte, "venind din stră•inăta•te şi cal
culindu-se in dUIOaţi , s-au me nţi nut la aceleaşi preţuri " 106•
•

•

•

Din ce le aTăbate mai sus rezt.!ltă că numeroasele obligaţi i ale ne
g'IURtorilor, menţinerea vămilor interne pînă in 1 8 3 2 , starea necorespun
zătoare a căilor �i mijloacelior de transport, marea vmi.etlcrte a unităţilor
de măs'l.Jiră, numeroasele specii monetare cu putere de cireulaţie, privi
legiile feudale etc. , a.u fost oa.'lJ:Zie care au impiedicat dezvoltarea firească
98 Arh. St. Iaşi. fond Documente, P. 25/12.
99 Ibidem, P. 258/32.
100 St. Raicevich, Osservazioni storiche, naturali e politiche intorno la Valachia
e Moldavia, Napoli, 1788, p. 115.
101 Ioan D. Condumchi, op. cit., p. 22.
102 A. Oţetea , Pdtrunderea comertului românesc ( ... ), p. 135-136
103 Bul. 1. Neculce, fasc. 9/1931, p. 46, nota nr. 1.
104 Arh. St. Iaşi, colecţia Litere, K/54, fila 19.
105 Maria E. Holban, Un raport francez despre Moldova (1828) a consu1ului
Lagan, in Buletinul Comisiei istorice a României, voi. IX, Buc. 1930, p. 174
106 Ibidem
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a schimburilor interne. La ooes1e oa\12Je illltlerne trebuie adăugat-ă şi una
eX!ternă : dominaţia obomană t81SUpra Moldovei. De aceea lupta pentru
a
intlre oare �i negustorii
pr� a unor cLase �i <Ja'tegwii .sociale
aV'Ut deopotrivă un cm·acter social şi naţiontal.
-

-

FACTEURS AYANT FREINI!: LE Dl!:VELOPPEMENT
DU COMMERCE INTI!:RIEUR DE LA MOLDAVIE
A LA FIN DU XVIII-e SII!:CLE ET DANS LES
PREMIERES Dl!:CENNIES DU XIX-e

Cette periode se ca.racterise par W1 deveolppement sans precedent des forces
de production et par un elargissement considerable du marche interieur moldave.
Mais il y a eu aussi des facteurs ayant empeche le developpement normal du
commerce interieur. Dans cette etude l'auteur en analyse les plus importants, a
savoir :
1 Monopoles et privileges feodaux.
2 Bourgs - propriete feodale.
J Peage.
4
Voies de communication, moyens de transport et prix des transprts.
5 Unites de mesure dans le commerce interieur.
6 Monnaies etrangeres en circulation.
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ALBINARITUL PE TERITORIUL ROMANIEI
IN MILENIUL 1

e.n.
de MARIA COMŞA

Privit prin pri� actuală, albinări bul ar purea apare ca o ocupaţie
seowlldară . Dacă ţinem oont insă că in trecut mierea de a�bine .ţinea locul
zahărului, iar li\JmÎnările de ceall'"ă erau folooite pentru iliUminat, aJbi
năritul avea un rol deosebit, pe-ntru a se pll'tea obţine aceste produse.
Cind anlUlle au inoeplllt preocupări sistematice de .allbinărit pe te
ritoriul ţă.rii noastre este greu de. spus.
O primă ştire despre ml8re'le număr de albine oare existau in teri
·toriul de La nord de Dun ăre ne-o dă Herodot care afiTmă în Istoriile
sale că "Ta9Cii spun că ţinutul de dinrolo de lstru e ocupat de albine
şi mn oaum lo.r nu se .poate păta-unde mai de�. Oei care povestesc aşa
ceva, spun lucruri de necrerut. Căci se ştie că V·ietăţi.le acestea i ndură
greu frigul ; iiBII" eu sînt de părere că ţinuturile de sub constelaţia U.z-sei
nu pot fi locuite diln cauza frri·guhri. 1131tă prin 'llln1181re
1
, ce se spune despre
această ţlari, ta'le cărei coaste le...a supus pe�ilor Megabazos" 1• Afirmaţia,
fără indo:ială exagerează, in legă!fluni cu mulţimea aLbinelor în nordul Du
nării, in oare nici Herodot nu crede, reflectă to�i silbulaţia că albinăritul
e.na •'Ullla din ocupaţiile principale ale populaţiei getioe oare lo cuiau pe
-

aceste meleaguri.

Faptul

ceare, alături de peştele sălmt au constiltJUi,t
pri n cetăţile pontice ereu trimise grecilor şi mai
tîrziu !I"omanilor, confilnmă in plus această sitbuaţie.
In secolul al II-lea ·i.e.n., Po:lybiu ne ifllformeaJZă că "dintre arttico
lele de lux (ţinl\l'turile pontire) ne procură din belşug miere, ceară, peşte
sărat" 2.
In ciuda izvoarelor sonise care amtă claJr preocupările intense de
alhinărit La ge.to-dlaci, in numeroasele d epozite de obiecte dacice nu apar
unel1e oare să indice preocupări de albinărit.

că

mierea şi

artioole de export,

oare

1 Herodot, Istorii, V, 10 in Izv. Ist. Rom. 1, Bucureşti, 1964, p. 67, cf. şi Clau
rlius Aelianus, De natura antmalium, II, 53, Izv. Ist. Rom., I, p. 643.
:1 Polybiu, IstorU, IV, 38,4, In Izv. Ist. Rom., 1, p. 161.
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Nu au apărut asemenea un:elte pînă acum nid
nici d·n cea mai mare rpa�rte a mileniului 1 al e. n.

în epoca

romană şi

O lopăţkă penrtlr>u cură'9at stupul a fost desooperiltă doar la Slon in
clădirea cnerria:lă nr. 1 , dabalbilă 1a sfm? itul seoolullui al X..Jea. şi incepu
tul secolu'lui urmăltor. Lopăţioa are 1ama ltriun•ghiu1ară, coada ltmgă ră
sucită, termilnată 'in pamea. superioară •CU -un dispozitiv pentru agăţare
(f.i.g. 1).

Pireoc:upările d e a.lbinărit, in decursul mileniului 1 al e.n., oa şi fa
cerea m.i.erei şi a cerei sîrut atestate de dateil.e li ngvistice şi etnogra
fice, deşi în izvoarele scrise care menţionează preocupări in tense de al
binărit 1Ja rdaci. n u ffireiri a1ies·ba{ âooumen•tar nifii( Un CU'V�nt sigur dacic
referitor La această ocupaţie.

Cuvintele de bază :referi1:ioalre la al!binărrit sîni de aroigine latină 3•
AS>tre1, stup, derivă din 'lia!tinesouJ. stypus sau stups oore provi ne din ·gre
cescu l -r L u 1t o (=tiupo) 4. De 1a ouvî ntu l stup au derivat num ill"ile de
stupa:r (= omul care se ocupă de albi năl"'i·t) şi stupină (= locul u nde
sint aşemţi stupii}, stupărie {= o construcţie în oare stl1't aşezaţi. stupii),

stupă-rit.

Cuvintul stup înseamnă, pe de o pa.Iie, comuni·1latea de albine; pe
de altă · parte, oasa sau lăoaJ7ul albinelor, oare pUtea să fie dintr'-o bucată
de ·rtrunch'i. de copac putrezită sau soobită specilal pe -dinăuntru, din co
Şil.Jlri oc>nice 'Î.mpleti•te din n'llliele, 'lipite ·cu lut, sau coşuri împletite din
papură.

Un alt cuv int de baZă �feritor la albinărit este albină > lat.
alvina, > alvus = stup 5.
.
De la cuv:inlflul albină _pe ltn.rgă unele dimim..rtive ca albiniţă sau .al
binu,ţă ne-<au mai rămas albi.nar, (oel care se ocupă cu allbinăritul), albi
nărit, albinărie� (cuvintul U'Ltim înseamnă pe de o parrte mulţime de al3 Asupra cuvintelor de origine latină referitoare la albinărit şi asupra ve
chimii acestei. ocupaţii la români a atras atenţia încă in secolul trecut B.- P. Haş
deu, Istoria critică a Românilor, Il, ed. 2-a, B ucureşti, 1878, Gr.. TQcilescu,
Dacia
Î1Ulinte
de
romani,
Bucureşti,
1880,
p.
400;
T.
Pamfile,
Săr
bătorile de vară ! a români, Bucureşti , 1910, p. 2 1 1 . In secolul nostru · această
problemă a fost tratată de N. Iorga, Istoria comerţului românesc; Il, Bucureşti; 1930,
p. 71 ; C. C. Giurescu, Formarea poporului român, Craiova, 1973, p. 97-99. Mai re
cent de Gh. Bartoş, Vechimea albinăritului la români, Terra nostra, I, .Bucureşti,
1 969, (care pe lîngă cuvintele de origine latină din l. română, analizeaZă şi pe
cele aromâne şi cuvintele de origine slavă) p. 123-131 şi Terra · nostra, II, 1971 , p.
225.-226 ; Valeriu Butură, Etnograjia poporului rom4n., Cluj-Napoca, 1978, p. 242·
253 Şi bibliografia indicată acolo.
4 Nu ar fi exclus ca şi in limba dacică să fi existat un cuvint care insemna
.�tup apropiat de cuvintul grecesc Ttulto
oare apoi a fost inolcuit cu cuvintul de
origine latină stups sau stypus din care derivă şi cuvintul românesc.
5 Originea cuvintelor am luat-o din Dicţoinarul e:cplicativ al l.· române mo
clerne ( = DELRM), Bucureşti, 1958, şi Dicţionarul explicativ al limbii române
( = DEX), Bucureşti, 1975, la vocile respective. Ţinem să precizăm că in lucrare fo
losim semnele convenţionale utilizate in lingVistică şi anume. semnul < '=· derivă
riin... semnul >
a dat in (de ex . .in L rom.) ; şi semnul
= cuvint neatestat scri11,
presupus.
=

•
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bine, dar şi loaul unde se află albinele
stupină, sbupărie), precum şi
verbul a albini (= a fugi foar'be Tepede, a fugi ca o al1bină) 6.
Stu:pul fără mamă sau fără regină se numeşte stup orfan (orfan
ci. neogr. orfanos), stup sterp '(sterp lat. sterp (i) dus) sau stup văduv
(văduv > lat. viduus).
Celelalte cuvinte legate de albinărit care au .tot migine latină sînt
fagure < favulus diminuti'V de la favus ; păstură < l at * pastula (= po
l eill\.11 adus de albine, �elucrat �i depozi1iat apoi în celulele fagurelui
numilb şi pîinea albinelor) i < lat. pastus (
hrană, mincare) ; miere
lat. pop._ *
mele ( < lat. el. mel.) ; c·eară < eera < greacă XYJpo� ) R.
S1lupul are o mamă ( < l·at. mamma) LSiaJU regină ( < lat . regina) 9.
AlV'eola in care ore�te mama sau 1-egLna se numea tiţă < tetia sau
botcă 10• Mama saJU regina depune ouăle în (căslrlii (
cel ulel e fagure
lui). Ou provine din lat. ovum. Căsulie este un dianinutiv de la casă <
1att. casa (
casă modestă, colibă). l.Jai.vele ieşi:be d i n ouă se nume:>c
verm.uleţi ( < vierme oreg. verme, gherme < lat. vermeis) ; pui ( < lat.
pop. pulleus
lat. d. pullus) sau căţei ( < căţel< l:at. catellus). Lal"V\a
se preface apoi în ·gogoaşă oare după fonn·ă e numită în po.por păpuşă
(
lat. puppa, -ae).
O serie de alţi -termen i referit:iori la albi nărLt a111 dri:g in e slavă rol
< roj; a roi < roiţi ; trîntor < trontu ; matcă < matka· (-mamă, sau
famli.ile de albine, oomWlita:tea albinelor) ; priseacă< preseka. Iniţial
ouvintiul priseacă înseamnă looul unde se ţi n stupii vara , oare eii"a întăTit
�pre a-i feri de animale (urşi) cu trunchiuTi de -copaci, în oazul cî nd a
ceştia se aflau în luminişul une i păduri, soau cind stupii emu a-şezaţi la
şes, pril9ea'oa ern î ngrădită ou un g-aJI'Id de nuiele 11.
Pentru s:tupul fără matcă (mamă regină) există �i nwnkea s lavă de
bezmetic cf. uor. bezmetoc. Termenul de baştină, voştină sau reg. hoştină
(=· rămă.şivele f�il'()[" fierţi, după ce · s--a stors din ei m ierea) provine
=

=

=

=

=

vostina.
Mied (= viniUl de miere), provine de 1a sl. miedii.
In oe ne pM·veşte încli năm să credem că ta e:xlis:1Jat un cuvînt daci>e,
Ori.gine indo-europeană, apropiat de CUVintul Vechi grecesc M E a O �

din sl.

de

6 Gheorehe Bartoş, op. cit., p. 127.
7 I bidem. p. 128.
8 E posibil .oa în limba dacică să fi existat pentru ceară un cuvîn t apropiat
de paleogrecescul XlJpoc; (= km-os) care apoi a fost înlocuit de cuvîntul latin eera.
Unele cuvinte de bază referitoare la albinărit ca
albină, miere. p ăstură , ceară se
intilnesc in toate limbile romanice apusene (franceză, italiană, sjXlniolă, portu
gheză) cf. Gheorghe Bartoş, op. cit., p. 126-128. Faptul că numirile de stup şi fagure
nu se întîlnesc in ce l e l al te limbi romanice ne-ar putea indica şi existenţa unor
r.uvinte de un fonetism asemănător traco-dacice, oare mai tirziu au fost înlocuite
de termeni latini cu un sens apropiat.
9 In Oltenia mama (albinelor) e ra numită şi mumă sou mumină. Mama regina
sau, după cum vom vedea mai tirziu, matca era numită şi împărăteasa albinelor cf.
la Gheor11he Bartoş, op. cit., p. 129 cuvintul împărăteasă< împărat < lat. impe"Fator.
10 Numirea botcă ar putea proveni eventual de la botă, vas de lemn înalt ca
o cofă, avind partea superioară căpăcuită, in acest capac fiind o mică gaură. Vasul
St'rvea la transportatul apei.
11 Gheorghe Bartoş, op. cit .. p. 129.
,
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care rare aoel:aşi sens ca şi ouvintul mieei in l. română. Acest cuvint
de origine dac.iJCă a tfiost i nlocuit mai •tilrziru de cuvîn1Ju.l de ori·gine slavă
oare avea o pron'UIIl.ţie şi un sens apropi�t.
ln afn de cuvintul stup de origi ne �atrl.nă (cu sensul de casă sau
lăcaşul allbinelor), de oare am porne n•tt mai sus, cuvîntul general întîl
ni t pe i n treg teritoriul ţării, in unele regiuni se cunosc şi alte numiri
penti"u stup ·ca de exemplu : coş (de albine) < sl. kosu, coşniţă (de al
biine) < sl kosnioa ('în TtmnsHV'aillia, Crişana şi Ba111at) ; ulei (= trunchi
de copac go-l pe dinlă'Wlltru .şi astupat [n ·partea superiOOJră) ci. bg. uleju (in
Oltenia de nwd şi in zona Muscel) ; ştu b sau ştiubei (care de asemenea
estle o bucată de trunchd de copac ·goliită pe dilnăutntru şi astupată la ca
pătul de sus), ci. ucr. stovb, stub (in MoldOVia).
·ln ci·udo numkHor slaV'e aceste "case" ·pentru stupi (= comu n i tatea
albinelor) au aV!lllt fără îndoială o tradiţie ma:i veche pe teritoriul ţării
noastre.
Astfel Varro in lucrarea sa Res rusticae •arotă că stupii (= ,.casele"
albinelor) puteau fi oonfecţi0111aţi din nruiele, din trunchiuri de copaci
scobile, din lut şi ma!i i11alr chiar diJn bronz. ln in1teriorul acestor stupi
putea exista unul sau două complalrtlimente. ln ultimul oaz despărţitu.ra de
sus em r-ere.rv.BJtă exclusiv pe111bru m�ere. ln unele cazuri s-a ajuns şi
La forme mai evoluate prin regl•area spaţiului din interiorul stupului in
iiuncţie de num.ăr"Ul albinelor .şi de oon.tilta!tea fagurilor cu miere. In
trorea sau eventual :iJn:trlmiJ.e (căci Ulneori erau două sau lbred) erau mici.
pentru :a 1mdpedioa intmrea ld�ilor (a şoarecilor, Uutu<rdloo- de noapte
etc.) in stup. Uneori spaţiul de 1a intNIII'e ern m!i!c.şarat prin ast'\.lpa!N!a
pa1rţială cu ceară chilalr de almne 12.
Din •cere ară<tate mai sus reiese că stupii confecţionaţi din nuiele
Îlmpletite , Jipilte cu rut ca şi cei co n fecţio111aţi din 1Jrunchiruri de copaci
d�i de Varro, îşi găsesc an131logii 1n materi�alul etnografic de pe te
ritori ul ţăr-ii noastJre 13 (fi•g. 2 ; f.ig. 3/2, 5, 7, 1 1 , 1 2). Numirea de origine
la1Jină de stup oonfi!Irnă e x isten va lor incă diln epoca romană. Stupi i con
fecţionaţ i in acel-aş fel , avem in vedere pe rei di-n nuiele impl'e'tite sau
din trunchiuri de oopac scob�te, au putut ·avea mai îna�nte .şi dacii , după
cum n umi ri le slave de uleie l5laiU ştiubeie pentru aceste "oase" de albine
indică foloskea lor şi de către slavi .
Se pare însă că co�uri le sau ooşniţele 1mpletite ditn papură au fost
i n1lrodu� de slavi, dar ,nlJ! ar fi e:x.clus oa ele să fi fost :ful�ite şi de daco
geţi). La romani însă a•cest fe'l de ooşuri nu sint menţionate.
12 Nicolae Lascu, Cum trăiau romanii, Bucureşti, 1965, p. 45. După părerea
l u i N. Lascu, coşuri de albine din nuiele de salcie împletite şi lipite cu lut sau din
scoarţă de plută au folo'>it ţăranii români şi mai inainte. Ibidem, p, 44.
13 Valeriu Butură, op. cit., p. 247 ; Tereza M6zeş şi Ioan Godea, Muzeul Ţării
Crişurilor, Ghidul secţiei de Etnografie, Oradea, 1973, p. 36 ; Rozalia Poli ş , Din ex
perienţa unor expoziţii temporare, Rev. Muz, Il, 2, 1965, p. 143-144 ; Gh. Bulei,
Forma de mobilier ţărănesc din zona nordică a jud. Dim boviţa, Arhiva Valachica,
8, 1976, p. 336 şi pl. 1 A ; DEX, pl. Ocupaţii şi unelte tradiţionale româneşti,
după p. 642.
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Mierea eoo sepaNltă de fagllll"e cu un cl�te (fig. 3/4), iar cea.<ra era
apoi presaltă ou ajrurtorul unriJii. scaun pentru stors ceara (scaun < lat .
.�camna
bancă ; a stoarce < 1alt. extorquerc ; ceară < 'lat. eera, cf. mai
sus) sau cu aj;uboflul unui teasc (
sl. tesku) tt,.
=

Este neindoilos că romanii alU in1lrodus �i în Dacia 'teascul de stors
'cu •tipuri de instalaţii mai vechi fo losite
de daci (scaunul pentru stors OOalfla de o trradi·ţie străveche), pentru se
parorea mierei de ceară şi presarea fagurilor, maJi .Urziu, s-a adăugat
şi u n tip de tJerasc nou introdus prin intenmediul slavilor, de la care
s�a pă.•;tra't şi numirea în 1. română.
Di n reziduurile de faguri cu miere, .amestecate cu apă ·că lduţă, se
făoea încă dtin vechime o băutură du!loe, un fel de sirop numit mursă
( < l.at. mulsa
apă ·indulciltă cu miere) 15• Păstmrea la români a nu
mirii )atineşti dovedeşte facerea aces tei băuturi încă din vremea roma
oearn (mierea), oore a ooex istat

=

nilor.

Mursa rennentată după circa 6 săptămîni devine mied, băutură s pe
ai{kă popoarelor indo�uropene 16• La români mdedul e o bătură tradi
ţio nală, moşrtenită, după părerea noastră de la tNIICO-'Claci .
Datorită al:b1nărHu1ui �ncă din vechime s-<a pract i cat boştinăritul
(adunatul bo�inei) 17 şi farerea lum înărilor de ceară . Mad a:les facerea
1uminărilor de oeari "prin imbăilere " este fără îndoială un procedeu
străvechi, că:ruila i-a ua-mat apoi şi ( elălalt procedeu prin turnare

în

rorme 18.
ln >afară de albinărit ca o ocu paţi·e sistematici, �-a practicat de-a
l ungul veaotJ!I'!i lor ad'Unmea mderii de lJa albine1e s ă lbati-ce ·care se afl a u
in SIOOrburile copacilor, în zonele 1mpăduri·te 19. De asemenea din tim
pwri străvechi pină raproape de zilele noastre ,s_,a practicat "vînătoarea"
�tupHor sălbatici sau de pă!dure "hălrcuiltul", 'În vederea Obţineri i mi.erei.
Băroui1tul se făcea ou unelte speci.a·l e, printre care o atenţie deo
�ebită meriltă cornul de băreuit, unealtă de tradiţie străveche care a
pen;istat ptnă nu de mult in 21ema Năsăruldului 20 (fig. 3/8).
Bărcuitul in vechime fusese practicat fără ind10ială atit pentru prin
derea �i dome5'ticirea alb i ne lo r de pădure cit şi ra aJhi nelor sălbăticite,

14 Pentru chipul in oare erau făcute şi folosite aceste instalaţii de tehnică
populară cf. Valeriu Butură, op. cit., p. 248-249.
15 Valeriu Butw-ă, op. cit., p. 250.
16 Ibidem, p. 251 ; I. Chelcea. Albinăritul în Moldova, Studii şi cercetări. Mu
�oeul Sa tului, Bucureşti, 1971, p. 155-156.
17 Gh. Reteganul, Căianul Mic, un sat de voştinari şi strîngătoare de lînă din
Munţii Someşului, in 60 de sate româneşti", V, Bucureşti, 1942, p. 54-59 ; Ileana
Diaconescu, Citeva sate de băştinari in Oltenia, Rev. Muz. I l , Bu c w-eşti , 1965. 2, p.
165-166 ; Valeriu Butură, op. cU., p. 252.
18 Hedviia Ruşdea in Ghidul Muzeului Tehnkii Populare, Muzeul Bruckenthal,
Sibiu , 1974, p. 33-38.
19 Această indeletni cire am surprins-o, e adevărat practicindu-se doar spora
dit, in S..'ltul Slon, corn. Ceraşu, jud. Prahova, in anul 1979.
20 T. Onişor , Vînătoare de albine sau .,bărcuitul" in regiunea Năsăudului, Car
paţi, an. X III, 7, Cluj, 1945, p. 98-127.
,,
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datorti!ă fugii roim-il.or � wbine in pădm-e, în carul cinld acestea m1

prinse 1Ja tim p.

erau

Din dlaitele C<llle
lliJll xe rpreZJenbate mai SUJS putem deduce unm ăltoare1e
ooncluZ'ii.
Persistenţa stupilor (
"oasele " albinelorr) confecţionaţi din bu
că ţi de 1\ru nchdlllci de copaci, COŞIOCi impletilte di n n'llielie sau papură,
"bă.mui1nll " şi adiunalrea primiti•vă a m ieri.i de •La albi nele de pădure do
vedesc con1tinui.tlart:.ea acestei ocupaţii pe teritoriul 1;ării noastre din tim
pUri străvechi.
In epooa ·traco-.dacică albină.rttul a l uat o � wn·plome. In seco
lele V-I î.e.n., mierea şi •ceara prodlUSă de rtmaco-<iaiCi constittui18JU arti 
col e de export de lux pentru lumea medioteraneeană.
=

Totuşi judecind după documentarea iBIC1:nJa:}ă traco-geţii au practicat
doar un albinărit primitiv.
Romanii erou buni api1culttori , după cum dovedesc numeroasele tra
tate de apicul·1lură. Aopicuhlrura ·la 100mani devenise o necesilbate, datorită
consumului matl'e de miere, şi folosirea cerei penltru ihpnilnat. �istau
la Roma şi negl.lL9tori spadalizaţi 1n oomerţul ct.i m iere �a numi ţii
mellarii 21, după CU!m exisbau fără îndoi·ală şi negustori oare se ocupau
cu IOO.Ilci
llelr aliZiarroa cerei.
Pe o1Jeri;toriul ţăJrii noastre boştinăritu_Z şi oomerţul � miere ş i ceară
a inceput fără îndoiwă încă la lbraoo-daci, în seooliul al V-lea i . e . n . , con

tinuind apoi şi •În epoca roman ă.

Este neîndoios că romanii IB!U 001lls un aport Slllbsotanţial ş.i in ceea
priveşte albi năr.Hul in Dada, �ntroducind instalaţid otehnice mai per
fecţiona'te şi metude noi 1n ceea ce priv•e.şte obţinerea mierei. Ei ajun.o<;e
seră să separe mierea după oali·tlate, anotimpuri şi floci 22, îndeletnirice
pe oare o in1i1nim mai tîrziu şi la st upari i români .
, In perioo.oda migrnţi,ei popoarelor deşi a avuot loc un regres al albi
n ă ritul u i pe ter�!Joo:lirul ţării noa:sllre, această ocupaţie nu a dispărut, ea
reuşind să se menţină în regiuni•le mai ferite de �a:baourile popullaţiilor
in migu-aţie. Cu excepţia sla'VIilor de loa ni•oi o altă popul:arţ.ie in mig�ra
ţie n u s-<a păstrat ruvi nrte lr!e!feritoafle lia albin,ărlt. Cu ltooate aoestea este
g.fleu ode presupus că slavii la venii!'OO lor au adu.<; cu ei l?i stupi. T�i
existenţa unei rtetrminologii slave impm'tante referitoare la lalbinărit, din
oare unii te.nnen� au pătruns şi i n 1. română, dovedeşte că ei au prac
ticat lalbinăritnll in forma sa primiotvă în teritoriul lor de baştin ă şi au
continuat să-1 prnctice şi în no ile .teri1o.rii prin d<>mesticirea albi nelor
de pădure. Daltorită contactulru'i cu populaţia :autohto nă din Dacia şi din
celelaHe foote provincii, slavii au 'inceput să praoti·ce şi alobinări tul sis
temati•c, introdus de .romani 1n provinciile dunărene.
Că.tre sf�M mileniului I al e . n . , se pare că a1lbinări;tul sistematic
ia a.mpltoore pe teritoriul ţării noastre mai a!les in zonele piemon.bane. In
acest timp se fiBIC prezente şi uneltele de fier (lopeţi mici) pentru Clllră oe

21 Nicolae Lascu, op. ctt., p. 226.
"-2 Ibidem.
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ţlabul stupul·tii 2.J care · se vor · menţine .aproape neschimbate ptnă aproape
i n zilele .noostre ·24•
'fut in 181Ce5t timp se V'a · doezvol1:Ja �?i oome� cu miere şi cu ceară
crure in evul mediJU dezv.o1tat va •lua d!in nou amploare 25.
In sl'li"ŞH, .tr�bulie să sulbliniem faptul că menţinerea in 1. română a
ouvintelJOr ode bază referitoare 1:a albinălrit dovedesc continu:iltatea pe te
ri t.oriuJ. tării noastn-e, atit. a ooupa.ţiei, cît şi a populiaţiei lati:nofone, care
a procticai-<> in mileniul I e.n.
\

.

..

L' ELf:VAGE DES ABEILLES SUR i.Jţ ŢERRITOIRE
DE LA ROUMANIE AU I-BRE MILLENAIRE: _DE N. B.
.
R

esum e

L'autrice montr.e que l'elevage des abeilles est atteste par les sources ecrltes en
corc a u V -1• ss. av. n.e., chez les Thraces et les Getes qui habitaient en ce temps
au nord du Danube (Herodot, V, 10 ; Polybe, IV, 38, 4).
Les romains ont introduit des methodes plus perfectiones dans l'aplculture de
la Dacie, d'ou sant influences aussi les territorires voisins, habites par les Daces
et les Carpes.
La terminologie principale concernant l'apiculture s'est garde dans la languc
roumaine du latin : stup ( < stypus = ruche) ; albind ( < alvina
abellle) ; ja
gur(e} ( < • favulus = ooyon de mei) ; miere (
• mele < mel
mei) ; cearil
( < eera
ci re) ; păstură ( < • pastula < pastus = aliment) ; mursil ( < mulsa
eau
adouci avec mel).
Plus tard dans la roumaine ont entres aussi quelques termes slaves : roi
(= essaimage) ; baştină ou voştină (= pied de cire) ; coş, coşniţil, ulei, ştub, ştiu
bei (
different noms d'origine slave pour la ruche
habitation des abellles).
A leur arrivee au VIe s. les Slaves n'ont pu aporter avec eu:z: des abeilles,
mais purce qu'ils ont pratique auparavant l'elevage primitif des abeilles, ils ont
C"ontinue cette ocupation dans le nouvel territoire aussi, soit par la chasse des a
beilles, soit grâce au contact avec la population autochtone de la Dacie et des terri
toil'{'.s avoisinants.
=

=

=

=

=

=

23 Nu ar fi exclus ca asemenea unelte să fie existat ş i mai inainte, dar nu au
fost descoperite pînă acum, sau eventual ele fuseseră confecţionate exclusiv din
lemn şi nu ni s-au păstrat.
!!4 Lopăţele pentru curăţat stupul din epoca medievală s-au descoperit la Bucu
reşti - Străuleşti cf. Panait 1. Panait in Cercetări arheologice in Bucureşti , Il, Bucu
l'eşti, 1965, p. 203-204 şi fig. 103, p. 204 ; Nicolaie Constantinescu, Coconi. - Un sat
din Cîmpia Romană in epoca lui Mircea cel Bătrîn. Studiu arheologic şi istoric,
Bucureşti, 1972, p. 92-93 şi pl. Vl/1-4 (sec. XIV-XV), pe care autorul le con
sideră impropriu răzuitori. O lopăţică de fier pentru curăţat stupul de pc la incepu
tul secolului, am văzut expusă in Muzeul de Arheologie din Govora, colecţia Gh. 1.
Petre. Asemenea lopăţele existau şi in alte zone apicole ale ţării.
25 Ioan Ciută, Indeletniciri apicole in Moldot'a feudală cu privire specială CI
supra zone i Bacăului (sec. XIV-XVIII), Carpica, VIII, Bacău, 1976, p. 225-233 ; R.
Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşo vul (sec. XIV-XVI),
Bucureşti, 1965, p. 125-126 ; Valeriu Butură, op. cit p. 242-244 ; p. 250-252 şi bi
bliollrafia indicată acolo.
.•
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La persistance, dans la Jangue roumaine des principaux tennes d'oriline latine
concernant l'1Hevage des abeilles, temoigne la continuite de cette occupation, ainsi
que de la population latinophone qui l'a pratiquee, sur le territorie de la Rouma
nie, pcndant le 1 er millenaire de n.e.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 Slon (Dept. Prahova) Edifice knez&a.l nr. 1. Pelle en fer pour rendre propru
les f'ljches (fin du Xe
commencement du XIe siecle).
Fig. 2 Ruches conjectionnees des fragm.ents des tronc des orbres de Der�ido {1) d
-

Gropşeni (Dept. de Bihor).
Fig. 3 Di!ferents twes des ruches (1, 2, 7 d'osiers nattees et enduits arvec de la

terre glaisse ; 3, 6 natees du jonc ; 5, 11, 1 2 confectionees des fragments des
troncs d'arbres et 9, 10 en planches), pincettes pour presser les rayons de mel (4)

et corne pour chasser des obeiUes sauvoges

Butură et Dici. expl. du langue romaine, 1 975) .

ou

devenus sauvages (8). (D ' pres

•
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V.

Fig. 1 Slon-Prahova (Clădirea cnezailă nr.

1).
stupul (sfirşitul sec. X inceputul sec. XI).

Lopăţică

de fier
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pentru

curăţat

Fig. 2 Stupi din trunchiuri de copac de la Denida (1) şi Groşeni (2) (jud. Bihor).
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Fie. 3 DifPrite tipuri de stupi ( 1 , 2, 7 din nuiele de salcie î mpletite şi lipite cu lut ;
,,, 6 din papură împletită ; 5, 1 1 , 12 din trunchiuri de copac ; 9,10 din scîn
duri), cleşte pentru stors mierea (4) şi corn de "bărcuit" (8), (după V. Butură
si Dcxl
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MONUMENTUL DE ARHITECTURA POPULABA
DIN DARMANEŞTI - BACAU
de DORINEL !CHIM

VI8Jea Tlrobuşu:lui împreună cu arfluenţi i săi, cu munţili şi pădurile
de oon.ifere formează o zonă etnografică a�e cărei localităţi sint pline
de istorie şi de legendă. Trotuşenii au inrtNit in istorie nu numai prin
faptele � vitejie de 10a.re au dat dovadă in repetla'te rindluiri in lupta
im:potJiirwt duşmaniilor năvălil1:1ori �i ootropi1ori. In .răgtamll şi liniştea oe
se ra:şternea după ne1umă1'18te Zlbuciumări, oamenii focului erau wstiţl
crescăfuri de vite şi păstori, Bg["icul1:ori, lucrărtlari 1a pădJure şi pricepuţi
meş.teri lelillll8ri , o1a.ri şi fierari.
Dar cel mai CUll'lOSCUot �teşug, la îndelllld na fiecăruia mn:tJre locui
tori era arta de a clădi din bîrne groase oase, şopruri, po!I"ţi şi alte
anexe gospod�ti, care se mai intilnesc şi astăzi in satele dinrtre mun
ţii T.arcăJu1ui şi Ciucului.
Puţine sint monumentele istorice din lemn oare au scăpa.Jt de f.ră
minlf.ările ş i evenimenJtele istorice care s-au precipittat in această :ronă
mai mult ca în alte păr.ţi. UnJUl din !Clcestea este şi biserica din lemn ,
clădită de meşterii lemn:ari ai satului, în anul 1 808, in vatra Boiştii,
cătun al Dărmăneş.tiului. Localitatea �i adjudecă n umele legendar de
la un anruane Dărma.n, ·căpitan al lui Şte11an cel Mare. Satul este situat
de-a l'Wlgul ptriului Uz, in imedi·ata apropiere de v�.re a acestuia in

Trobuş.

In ·aceste loouri a veni·t lliaş vodă, la 1434, cu ajutor de la re
gele V.ladi&Lav, ca să răstoarne pe lfmttele său Ştefan vodă, dar fiind bă

tut de cesta,

s-\Cl rebras in

fugă: peste hotare 1 .

Un document din 20 martie 1602 ne dă d.n.formaţii despre vătaful
Ursul din Dărntăneşti IŞi oltlţi săteni oare adeveresc că s-a vîndut o parte
din lllMŞila satul·Ui ou wd de moari, curătlllră şi poieni din pădure cu 350

p.

1 Ortensia Racoviţă, Dicţionarul geografic al ;u.deţului Bacău, Bucureşti, 18115,

252.
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zloţi rtătirăşti 2• Simion Movi'li, prin.'tlr-un document din 28 ian. 1607 fn.
tăTeşte ooeasl;ă Wnlzare 3.

lnoă din timpul lui [eremia Movi'lă (1601-1606) străjerii din Dăr
măneşti şi Oprişăni făceau de sflmjă la: g.raniţă ou ţaM 'UilglllreaSOă, iar
pe vremea lrui Matei BiaLsalrab aceştia ICM!Ia.U de l:a domnie sarcina "să pă

zească plaiurile de hoţi şi de oameni răi şi de oameni birnici, să nu
treacă tn ţa;a ungurească" '·
Constantin Movilă 'in.tăreşlte strănepoţilor iui IwmU; stăptnirea mai
mul1lolr sate prinrbre care şi Dănnăneşti, deoarece şi-au pieroiiJit privile

eu veni•t Mli:hfai voevod în ţm1a. noastră cu Unguri şi cu Mun
�i ou toată oastee. lui" s.
Un document emis la Suceava, intre 1 623-1627, vorbeşre despre
împăTţirea şi vinzarea ocinilor din Solonţ şi Comăneşti şi a patra parte
din Dărmă.neşti 6 , Dintr-un z,apis dat la Tro1ru!ş, la 7 februarie 1632, re
zultă o al:tă vi� a unei părţi die ocină din satUl DănmlăJneşti oare cu
prindea "şi moşie din vatra satului şi din cîmpie şi dintr-apă cu loc de
giile "cind
teni

moară şi din pădure şi din curăturt şi cu tot venitul" 7.
Ln:tli"ocit cetăţenii din Dănnăn�, oa oşi oei din Comăneşti, insărci
naţi cu pam potecilor de căJtlre Grilgore al II-lea se pling că li se ia vamă
cind aduc "căte un vas de vin din gios, sau viti cănd s-au trecut tn Tara
Ungurească", :acesta porunceşte pi.rcă1abHor de Bacău : " ...să daţ pace de
podvoz, şi nici cu alte beilicurt, nici cu altele să nu. fie supăTaţ... Nici cai
de olac de la dinşii să nu li se ia pentru că ei sînt de triaba şi de paza
poticilor" a.
ln Recensemintele populaţiei Moldovei din anii 1 772, 1 773 şi 1 774
satul Dălmăneşti apare oa f.iinld răj'ă(şoesc, ou 104 case, din oare 87 birnice
şi 1 7 srutite de birr 9.

Condica liuzilor nu in�egiSbrează pentru �nceputnl!l veacu'lui XIX bir
nidi din Dănnăn�ti , aoeş:bia fiind souljilţi in'trudt satul a.'JlBirtinea schi
tului Lalpoş.
Patru cărţi ale diwnulrud, purtind daba 1 807, �ntăresc stăpinirea

logofătului Coobachi Ghica asuprn moşiilor Oomăneşti, Dărmăneşti, M&?
oaşu şi Brnotuleşti to. In prima. jumătate a secolului XIX II"ăozeşii din
Dă.rmăneşii se ală1ruiră celor din Comă'nEWti în lupba pentru menţinerea
proprietăţii r�i, opunindu-5e tendl:nţlelor boierilor ghiruleşti oare
voirau să le ia pămillJburHe cu de-a sila spre a-şi rotunji moşiile.
2 Catalogul Documentelor Moldoveneşti, Bucureşti, voi. 1, 1957, nr. 1 123.
3 Ibidem, nr. 1304.
4 N. Iorga, Studii şi documente privind istoria Rom4niei, vol. 10, p. 120.
5 Documente privind istoria României, voi. I I, Bucureşti, 1953, nr. 262.
6 Catalogul Documentelor Moldoveneşti, Bucureşti, 1959, I l , nr. 183.
7 Do cume nta Romaniae Historica, Bucureşti, 1971, voi. XXI, nr.7.
8 N. I orga , op. clt., voi. VI, pp. 209, 211.
9 Mold<Jva dtn epoca fuedalismu!ui, voi. II, partea a Il-a, Editura Ştiinţa, Chi
şinău, 1975. p. 318.
10 Th. Codrescu, Urtcaru., voi. VI, p. 274

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

MONUMENTUL DE ARHITECTURA DIN DARMANEŞTI

259

In harta ·rusă din anul 1 835 sa1ml Dăa"'Ilăneşti iigurează oa avind un
n\l.IIl&' de 299 oase 11• In talllul 1 842 sa1Jul Dălrmăn�ti, alături de Comă
n:re�ti şi Do.fflean!Cl!, 'slint � pe; lttimp de 5 ani de către căminarul
Spiridon Pandele cu 227.000 lei anua:I.
La sfîlrşi'bu.l vea'Clllui trecult looali.tatea avea 6 1 8 flami:li i ou 2.723 de
suflete 12 .A.stăzJi comuna Dărnlăneşti are o popuJaţie de .peste douăspre
zece mii loou:i.to.ri in cele 6 sate roomponente, Baiştea fi i n d un cătun al
centrului de reşedinţă.
•

..

..

'

Ţinînd cont de specificul -oonei etn.ogm]ioe din oare fooe parle, Paul
Petrescu a îooadret bisericile de pe Valea Trotuşu!W inbr-'0 grupă
apa!I't:e 13,
MonumenJtru:l istolric din Baişrea-Dărmăneşti (Fig. 1 a) 1dastează după
cuan rezul tă din inscriptia de deasupra uşii de .Ja intrare, din anul 1 808,
iunie (Fig. 1 h).
Ridicatt de lTlleiŞ'terii s-atrulrui, din lemn de stej.aJr, din imediata apro
�. de .La punobul nU!Ill!i1: "Măgurice", mol1fUIT1entul s-a păstro:t pînă
astăzi oa o verita!bi1lă operă de IClThiibootlu!ră popttl.ară. Timp de peste 1 70
ani lăcaşul a !fost folosit, fără lintrerupere, :pentru oficierea slujbelor

reliJgioase, dlar şi oo b.iserioă de cim!iitilr.
·Dm punct de vedere p1arrimetnic oonsilrucţia aparţine tflipului tri1o
bat, destul de ii'ăspîndit ·în MoLdova (44 de lăcaşuri) 1\ ou două abside la
terele şi l8lbsida al� pentagmmJ.ă . PJ.anul iniţial a slllferitt modificări
ullterioare, izv!orlte diln neoesitta.bea măririi spaţiulUi dnteaior oare deve
nise neîncăpător. Astfel, in anul 1884 s-a 'lung �t cu 5 , 8 0 m (Fig. 2). tn
mml 1932 i s....a: .adăugart: pridvorul Îil!Chis, pe lalbura din sud. O ultimă
modi.Jfioare a fost efecltlla!tă IÎn ailfl.ll. 1 948 clnJd IB: fost ocopeai:llă cu oşindrilă
şi s-a mu1lat scara ca:re dn.ooea 'la clopotniţă, di n naos, ·în prMvor.
Alte lucrălri de întreţinere ale monumentului a.u avut loc în iulie
1 979 cind a fosrt înloouliită d�eaua veche cu una nouă. Lucrările au
fost exooutJalte de meş1lerii looa:lnici : V·asile ·Chiţurlea (sbrănepotul lui
lli:e ChiVUa-lea OCllre a lucmt la construirea bisericii}, Hamparu I. V·asile
(chiuar şi dristar), Gheorghe şi Vasile Păduraru, Gheorghe Cojocea, Va
sile Murinlşu şi 18l.ţi lemnari pnioepuţi din sat.
In memoria 1ocalln.icilor se mad păStrează inJOă numele arelm lern
nar oare a fost Ion ll.ie ChiţUJrlea, poate cel mm pri.cepUJt meşller din sat
de la itnooputul seool'Ul.ui XIX, căa'ma obştea i-e la<lClr'diat toată incre
derea � a ridic.a: li'ntnJI i}Xl'lllenirea. numelui IŞi noeem!Ului săJU acest

1� de cult.

11 C. C. GiurAscu, Principatele Rom4ne la fnceputul 1ecolulu tol XIX-lea, Edi
ţificA, Bucureşti, 1957, p. 213.
12 Ortensia Racoviţă, op. cit., p. 251.
13 Paul Petrescu, Arhitectura ţ4r4nea�c4 de lemn din Rom4nta, Ed. Meri
diane, 1974, p. 45.
14 Ioana-Cristache Panait şi Titu Ellan, Bisericile de lemn din Moldovca, In
,,Buletinul monumentelor istorice", anul XLI, nr. 2, 1972, p. 45 ; V. VAtAşianu, Con
tribuţii la cunoc�fterea bisericilor de lemn !Un Moldova, Cluj, 1931.
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Des:igtllr că rnonUllln
le tul de

a.rhLtectt.ri populară religioasă I1'U

este

TrotULŞ. Acestuia i se mai acllaugă şi cele din La
poş, Plopu, Ptmlea....Căiiuţi, Dumbmva-Gura Văii, Po.iJana Uzrului �i alteWe.
Ce l di!Il urm ă a fost strămutat în Dărn1ăneşti cu ocazia amenajării lacu
lui de ·acuanul:are.
Monumenillele de rarhHectuTă popu]Jară, puţi!Ile la num.ă!r 1n compa
mţie cu cele oare au existat aici în ultimele două veaiOUiri, au supre
vieţuit de pe mma evenianentJelar istorice oare s-at precipitat aici, pe
Vlalea Thotuşululi, fUnd mai numeroase şi ou o mai mare intensi1ate de
cit în alte părţi ale MioMoovei. Oaldru.1 llli8itUMl in '08fi"e se însariu, po
ziţia lor mai retrasă faţă de principala arteră de circulaţie, ce unea
Trnnsihnania cu Moldova oe:ie-e l'llllgiUl Tro'butşul'll!i. , a determintEIIt oa din
zecile de rnon umente de lemn exilsten1Je aici .lJa începutul secolului XX
să se păstlrere pînă !aStăzi doar ceLe ascunse sau pitite pe după munţi şi
printre wborii secu:lari.
Pe VIBilea TrotuşulJUi şi a aflu'ienţilor aoestom păd'Urea oobom pină
in preajma satelor, w casele şi bisericile se dădeau IOU lemn de pe
loc. Schiturile şi sihăstl'iile, de la Buciumi�tefEIIIl cel Mare, Pralea
Căduţi, Oapota-Gu.oo Vă!ii, Asău, Bră'beŞti şi Măg'UM Ocneti erau majo
"
I1HJabea "·dlumbe din lbirne 15.
Anterior datei JJa. oare apare mOilJUl11Jentul de arhitectură de La
Boiştea-Dărmăneşti existla, după mărtn.Jrii'1e lui Grigore Tăbăooru, o alJtă
bisedoă de lemn oonstruită in ta.nul 1 734 16. In anul 1 932 pe V'alea Trotu
şulrui ei18JU se:mnaJate peste treizeci de bis ernci din lemn 17.
Stilul de construcţie, elementele decorative sculptate all"tistic, au fă
cut oa biserica să fie oonsemnattă oa monument istoric încă din anul
1 936, cînd em menţionată oa avind o stare de oonsetrv'aii'e mediocră 18.
Bi.seriJoa este oons1lruită din lemn masiv de sbe}ar în cununi orizon
tale, încheil3lbe în frînghiu, tehn.iiCă asemănă'boore cu ooa ounoscută sub
denumirea de loogă ciroulJaţie "coocLa mdunicii". Tehnica incheieturii
,.in frmghiu" o ·SUIOoede pe cea mai veoche denumită in "cheutori", int'îl
nit ă la oonstrucţ.ai oaselor şi anexelor gospodăreşti din rona Trotuş.
In 'cadrul sistemului unitar de construcţie �i rarhibeoctură a lemnului între
arhi1Jecturn laică şi cea religioasă există o legătură indisolJUbilrA. Elemen
tele de construcţie �i rtehniloa, ooumuba.be de secole Îiil cadrul construc
ţiilor de case ţărăn•eşti, au fost folosite de meşterii lemnari la bisericile
de lemn d'in oobele moldoveneşti.
T'emelia CO!Ilstrucţiei, Î!l1altă de 0,40 m, este din piatră de riu, iar la
uULma reparaţ ie, a fost cimentată în exterior. Pe temeH·e este aşezată
talpfl de stejm �ncheilată "'Îlll lfrlnghiu", denlllrn ill"ea :fiiind întilrrirtlă şi La
OOLSă, grajd şi alte ICIIle
l JOO gospodăreşti. Ple 1lallpă sint ditSpuse bîrnele de
stejar cioplite in patru mUJOh.ii, avînd secţi•llOO
lll
ldlrepbunghiu'lmă. Dispu
nerea bLrnelor '1lll'IIl1leaZă planul ,tJriJ.obat al lbiserndi, cu două aibside laun uni•oat pentru 'ron.a

15 C. Bobulescu, Sihilstrfi şi schtturi de pe valea Trotuşuluf, Bucureşti, 1946.
Grigore Tabacaru, Bisericile Bacdului ,nr. 6-7, Bacău, 1932, p. 35.

16

17 Ibidem.
18 Anuarul Eparhiei Romanului, Bucureşti, 1936, p. 169.
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terale, pentagonale şi cea ta aataru.Iui de �i ifonnă . Dacă forma
rotunJdă a absidiei alJtarului l8lre JJa ori:gtin.e biseriJOa din nn.rlel� împletite,
aibsidele liCllterale apa�r in secolul XVIII prin prel'IJJarea de către meşterii
popul.ari m.Okioveni ta I3JOeS1:or elemenrte din arhltectum religioasă de zid.
Oele zece terunllmi orioonibcrle dare se supmpun peste temelie formează ele
vatna pereţi'lar pînă la oaroperi.ş.

In pa!11m superioa.rră ta celor trei �bside pentagonale, ultimile trei
rinduri de bîrne se prel� in oonsole în inife:rior şi [n exterior cu fi
guri de capete de oa:l stdlWa.tte, denum:irt:e looal conzori. Efectul artistic
a'l oSICeS'OOir elemente de 31I"mteciură populară sporeşte datorită aifrontării
perechilor de cai ca urmare a prelungirii laturilor 1 , 3, 5, ce intersec
tează prelungirile laturilor '2 şi 4 (fig. 3).
La j'U1Ilălba'tea 1nălţimii pereţilor, pe lungimea bÎirn.elor este tăiat în
lemn, in relief, briul, element comun pen.tml majoriltatea construcţiilor
de .acest :tip din ţară. A'Vind la incepll'turile îndepărtlate un rai pr'aclic.
acela de a lega conSJt.nreţia la m ij loc, spre a-i da un p1us de rezisrtenţ.ă,
briul sau funila, cunoscută şi sulb n'llmele de tarsadă, avea să răanină
oa un principa:l element decomtiv penrtlru bisericile d e lemn româneşti.
Mon'U1IlenJ1:ul de la Boi�tea seamănă in ceea ce priveşte 'PLanianetria
ou biserli.ICi'le de lemn din Dregom:işti -Vaslui, Bi002Jltl Aordelean-Neamţ,
Pogleţ...Qor1basca şi RU5ăeşti-Poduri .
Acoperişul bisericii este executat in patru ape, cu muchiile rotun.
j�e, sprijin)t pe căpriori, oare sint prinşi de grinzi în cuie de lemn .
La ultima mvelire şind!rila a fost bătbută in ,.solzi de peşte", oa şi în arhi
tectura laică . Cît priveşte cele două 181ooide laterale, acoperi�ul este uşo1·
suprajsnălţat, ceea oe face oa "tapele" să fie boanlbai!Je, mălrind efectul ar
tistic al monumentul'll!i . Aroperişrul �Bre patru cruci din fier, plooaie cîte
una deasupra altarului, pronOOISU lui, pridvorului lŞi rtunntlu i clopotniţă.
Deasupra pronaosului se află 1turnul cu bază părtlrată, 'baicon deschis
pe cele patru latwi şi acoperişul .piremidal care adăposteşte cele trei
clopote de mărimi diferite . Pe cel mad mic se poate ci ti inscripţia "anul
1814.28.1". AmplJasarea 'turnului clopotniţă deasupre pronasului este o
exce pţi e, deoarece 1a bi!Sericile moldoveneşti, in general, acesta este si
tuat deasupra naosulrui.
Pridvorul de ,La in<trare '(5iftu1CIIt pe latura de sud lŞi ron Sibruit in anul
1924) are acoperi1şul in do uă 181pe ·ş i se sprij ină pe �acoperi'Şul biseridi cu
oare se uneşte. Avind ca scop tadăpootdr1ea intrălrii în biserică, 1acesta se
aseamă-nă ou pridvorul sau cewdac ul casei moMoveneşti, întîlnit foarte
frecvent la casele ou plan simetric 'Şi tindă centrală din satele Moldovei .
In inif;erior, absideJ.e latemle ooăposbesc :fiieoare cite run analoghion,
ounOOCUJt oşi sub numeile de tetrepod, confecţionat din lem n. In partea
superioarii la.trurile pentagarua.J.e CBil'1e se i ntrebaie ICU Latura absidei se pre
lungesc în conzori de fonna oapebeloc de cai, IB.OOmămător e:x,terioareloc
(Filg. 3 .b). Bolta absidelor 1}iatJemle are forma de jumă'tla:te de cupolă, s:bră
punsă de ,guinda llongi-tlurlina:lă a niOOSulud, sub formă de aroadă . cu or
namente executate �n otăietUJră, pe muciJii .
Bolltla serniiCilindrică a naowlui se prel'I.LllgeŞbe în prolliOOS şi ÎllSţft
altar, unde se uneşte cu 'bolta pentagona lă a ahsid ei . Aceasta a fost
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C'Onstruită la ultima restaUI'IaT'e din scinduri î nchei ate in falt. In paa1tea
dinspre pronaos, se află IOalfoasul din scîndură, suspendat pe stilpi, con
struit odată cu prelUIIllgirea pronaooUilllli . Cafasul este iimitalt de un grilaj
ou zăbrele ('intocmai cu cel :întîLnit .118 tiJrna� prispei !SalU a ceroacului)

şi este deoornlt priin. 'bra!fomj.

La par.IJea �B�dăugată a pronamului se află de �aSemenea o bol tă cu
ce se .intilnesc •in plin cinwu. Pr.elungirea
pronaosului se delimitează dJe pronaosul iniţioai pi1i.n trei stilpi orruamen
taţi prim f<mmele tăăeturilar, a'VIÎlltd �ol de a susţine o arcadă in trei
rozete, dinbre care cea din mijloc prezintă moti vul soarelui.

bazo.a o C:bogoillală cu nrervwi

.anJOOd.Nimen:tul in partea s.uperioa:ră sub forma
tăi:eburi. rotunj�rbe, OOJre susţi n două rozete ce au de o paTite şi de
alta dăltuită dnscripţi.a. "letî 1 808 iunie 1 5". Cele două părţi laterole a.le
anoarlmmentului :�i sînt sculpllate :identic. ne 1a iumătate in sus se
di� ting trei registre verticale de oma:menrbe sculpba!te oare se 13S·oornănă
cu rnmuri de oopatc stilizat, ou :Drunze· dJ'epte. furtea inferiooa-ă este oc
namen tat ă cu 6 regist1'1e orizontale de cercuri oare prin in.bretă.ier� for
mează şiruri de ochiuri. La �ă se intilnesc llllO tivelJe spill'8lei �i coarnele
ber>beaulu'i {Fig. 1 b). Feron�ia originală de la •uşă a fost executaJtă de
către fierarul Sl3ltului care a lucrat şi oelelailte piese metalice ale COJl
Uşa de la intrare oatre

a două

strucţiei.

Biserica de �emn ldi.n Dă:IunlăineŞ'ti, !la rel 10a .şi celelalte biserici de
lemn din Moldo w , nu are pictuoo dimec'tă pe pereţi în inrt:erior. Ca.tape
t.easma originală din lemn d� tei datează din <aooetaiŞi perioadă cu bise
rica, iar icoanele care o oompun au formă de medlalioane 1nsorise in cele
brei re�stre (Filg. 4). Pictura este bine iongrijită, cu COillbururi'le precise
a!le personajelor, iM 1a ·81Ul1"0e
0l le sfinţilor !Şi unele veşm:inlfle este folo
sită pulberea de mlll'.
Majorltaooa iooanelor s1nt picbate pe lemn IŞi cu excepţia celor de
pe �ile impărăbeşti, dil800«'l.� !Şi cea a hramului bisericii oare datează
de 1a ·inceputul seco'l!Ului XIX, toote celelalte sint de .lJa sfinşitul veacu
lui XIX.

In pronoos se mai găsesc şi lbrei iooane pictarbe pe pînză : Moartea
Mintuitorului, Izgonirea din rai şi Judecata de apoi. Dintre aoestea se

reiJl!Wcă ultima, da1Jorit ă celor două registre ale compoziţiei şi anwne
"Judeoota de apoi" in partea de sus şi "Chin'lll·l'i le i<adu'l:ui" în par.tJea de
jos. Este de men ţiOimt faptul că această icoan ă nu se mai i:nltîLneşte J.a
celelalte biserici din zon ă, fi i n d o <rari1tabe pentru bisericile de iemn
din ren<brul Moldovei.
Biserica mJai ·posed ă o zesbre de oante V·eche Tomânească de la in
oeputuJ seooluliui XIX ; trei cărţi sint din secolul XVIII : Penticostar

(1 743), Molitvenic ·(1784) şi Catav asier <(1793).
Ca val•oare documenrtară privind arhitectrum e poci i , merită să
ţionăm cele două chivoturi d in lemn, datate 1 803, aVind fotma
oase in :m'inilaturi..
nul

men
lllilor

In !biserică se ma:i păstrează pameirucul triptic ooare datează din a
1807. Pe par.tea exterloa.Tă se pot desluşi silWetele pidlate a două
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personaj e .bilb1ice. După cum rezWtă şi di n cuprinsuil titlului Pomelni
cul ctitorilor (F1i·g . 4 b) scris cu Hiere cltiriliJoe, avem de a face cu o cti
torie colectivă 'la oare i8J.ă1JUri de leromonahul Isai1a şi Ereu Ion sint fln
şioote pes te 70 de nume mre şi-'alll adus oonltribuţia la construirea lloa
şului, repreZJe!!Ytind •aproiape tot satul.

Prinţul Ştilflbei, ca .mare proprietar de pămînturi şi pădUTi de pe
aceste locuri, a ţinut să-şi scrie şi el nrumele .printre ctitorii bisericii,
cLar iniSieil'lJ1Ialrea este rnu:l.t mai tîrzie, execurt:.ată cu IO!lii100tere iatine, prin
tre rindru.rile scriise în oh.ilrilică , ceea ce ii dă o notă de samaWilnicie

d:in partea celor re I3IIJ. scris-o.
Intocmai oa 1a interioarele looudntelor ţărăneşti, sătenii au împodo
bit naosUil şi al�l cu covoa:re şi lăiceTe :populare, iar in jllll"Ul iooa
nelar şi pe mesele de ICU.lt din lemn, au pus aştergare şi feţe d e mese
bătJ:ineşti , ţăsă1lulri cu lai"gă răspîndire în ronă. Aceste textHe de inte
rloor l8lU o O'l"..ll8meel tlaţie geometrică sobre şi o �mă crom181tică redusă.

Merită să .amintim dintre ele covorul cu policandru, la care hexagonru:J.,
motiwle cirli,gru.liui şi coarnele bez;becului se repetă pe <toată S't.l'pNI.'feţa
�esăturii . Deasupm lui atîrnă din boll1la rcilindrică adevăJmt'U:l polimndru.,
incărdat cu lumim, a!l cărui <"hip paii'lCă se ogllindeşte pe ruprefaţa covo
rului, runde, ooesta este transpus intt'-o sulbti!lă stUimre de că.tJre area
toarea populwă (Fig.

5

a).

ln paor.tea dreaptă a cuM;ii , de cum intri pe poartă, alătw-i de bise
rică, ose întîlneşte o .construcţie joasă, fără pereţi, cu 181C0peri!? in două
ape, oare se spri jin ă pe ni'Şte stîlpi de SIUSţinere. A'CeaSta este şura bise 
ricii, prevă•z,ută cu .mese ltungi, in care �n zirua hramului bisericii şi la
zioo ·pomenirii morţilor, localnicii în'Şirii bucatele .tJmdiţiOIIle
lal aduse !n
coşuri 'Şi ştei"g18.re, spre a le da de pom181nă celor prezenţi, pentru porne
nilrea marţi1ar."

Pe-ntru a nu face o d!i.soordlanţă cu oohit!ect'li:Nl satul'l.rl, ale cărui porţi
din -lemn dovedesc măiestrie in preiucrarea artistică a lemnUlui, looa:l
nicii au ridioat o poai'Ită mare din �emn (Fig. 5 b). Oei <trei stilpi din
stejar sînt omamen;taţi identic. Compoziţia omtaanen.tală pe verllicală este
trîntă la jumătatea st:Hpu]ui de rtJrei prnguri rel'itefate. ·Partea de jos �
ca chenar motivul scăriţa, !pi'Opriu zonei � IŞi două diagonale oare
se 1În1hrettlaie in formă de X. Golltmile l8oCleS1luioa !Sint 'Wl1plu'be de o II''O'Zetă in
par!tiea superioaa"ă, frunze !Şi dorohini de poame. Regisltrul wperi()lf' are

'UŞOII" reliefa.ţi. Cei doi st11pi apro
piaţi Oare delimnează locul pentru porttiţă sint 'Ulliţi de o cunună oare
are pe ma:nginea scu1ptată .in :relief funia. Poarta, a1e cărei atribuţii erau
şi oacelea de a păzi de dtihUJii rele şi stihii gospodăria, iiŞi exercită acest
rol şi in oaz,ul oamplasălrii la i!llltmrea dn C'Uil11lea 'bisericii.
Sistemul � con._
qjjruoţie a monumentUl'Ui istoric din Dărnlăn�i

semnul oOrucii inoadnat între doi oollaci

Bacău llii'Ilează
l
Jănia an-hitleotwi.i populare ; ornwnen'baţi.la exterioară {fu
niJa, caii), precu!m şi cea interiooră (uşa, stilpii şi aroadele), conferă mo 
n•wnenibului o inedlJtă oten'tă de a'Uitellltic şi or:igjlnlal:i!ta.te. Meşterii de la

i.ruleputul. ovea:culllil t:rec'llt

oo

ridicat 1a ragn de monument 1311'1t'istlc bise-
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rlJCa din satul lor, fiind buni cunoscători ai tehnicilor de prelucrare şi

i nfrwnuseţlare a lemnu1ui.

Oontinuatorl ai vechilar 1madiţii in arba prelucrării lemnului,
boişbe.nii ridi!Oă şi astăzi oase frumoase din ·bîrne şi LSClilptea!Ză porţi mă
reţe din lemn . Poe cun'1.llna aoestom, deasuprn ionbrării, la loc de cinste,
sint dăltui!te anul <Construirii porţii, alătu ri de numele şi prenU1I11ele gos
podarului, o adevămtă ca'I"te de vi·zi1ă 13 locut!JorHor din Bo�tea şi Dăr
măneşti-Bacău.

LE MONUMENT D' ARCHITECTURE POPULAIRE

DE DARMANEŞTI - BACAU
Resume

Sur la valee de Trotuş, au confluent de l'Uz avec le Trotuş, se trouve la loca
lite de Dărmăneşti. Ici, les menuisiers du commencement du XIX-e siecle ont bâti
des poutres une belle eglise, declaree depuis 1936 monument historique. Apres une
courte presentation de l'evolution historique de village Dărmăneşti du distri ct Ba
cău, il traite au point de vue monographique l'eglase en bois du hamcau Boiştea
Dărmineşti .
L'eglise a ete construite le 15 juine 1803 par les paysans, artisans loca l s , men
tionnes et dans le comrnemoratoire garde jusqu'au presant.
Ayant un plan trilobe avec des absides pentagonales, le monument E'St unc
oeuvre artistique, de facture popul aire. Les elementes d'interpretation artistique on
les rencotre sur l'enca.drement de la porte de 1 ' entree, sur le prolongement des pou
tres de la partie superieure des absides lat.erales en interieur et en exterieur, sur les
piliers et sur la oorde qui contourne le monument.
Le systheme de la jolnture des poutres, les elemen ts de constl'uct ion est le
style , et paysan, rencontre chez les maison construites en poutres dans la zone de
Trotuş.
Une valeur particuliere ont les trois peintures sur toile et les peintu.res sur
bois aux siyets bibliques gui son aussi ancicnne comme l'eglise.
Continuant la tradition dans l'art de l'usinage du bois les artisans du village
Dărmineşti oonstruisent aujou rd'hui aussi de belles maisons en poutre et sculptent
des portes cocheres en bois qui portent leurs noms.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 a) Le monument historique de Dărmăneşti - Bacău
Fig. 2 Le plan et l'elevation du monument de Dărmăneşti.

b) La porte de l'entrec.

Fi g . 3 a) L'abside (exterieur) de l'eglise Dărmăneşti b) L'abside laterale (interieur).
Fig. 4 a) Liconostas de l'eglise Dărmăneşti - Bacău b) Le comrnemora.toire des
fondateurs.
Fig. 5 a) Tapis avec candelabre de l'eglise Dărmăneşti b) Porte cochere en bois a
l'eglise Dărmăneşti.
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Fig. 2 Planul şi elcvaţia
monumcntului din / Dărmănc�ti
- Bacău.
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Fig. 3 a) Absi da laterală (exterior) a bisericii Dărmăneşti - Bacău b) Asida late
rală (interior).
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Fig. 4 a) Catapeteasma bisericii Dărmăneşti - Bacău b) Pomelnicul ctitorilor.
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Fig. 5 a) Covor cu policandru din biserica Dărmăneşti
lemn la Biserica Dărmăneşti - Bacău.
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CEBAMICA POPULARA
DIN JUDEŢUL BACAU
de FEODOSIA ROTARU

Ceramica populară ac'bulală este continua•boarea unei tradiţii stră
Yechi. Elemente esenţiale 18!le CJeiNUllioei neolitice, dacice s-au romane
s-eu perpetuat prin epocile reudală şi modernă, ajungind pînă in zilele
noostre . In. eV'lll mediu w apărult sate spedali.mte 1, dar şi meşteri spe
dali zalţi i.n tOOnfecţionarea a.n'Wllitor .tipuri de vaşe2.
Deşi epocile m'()dernă şi contemporană aJU restrins considerabil aria
de folosintă a vaselo.r de ceramică meş�ugul se practică încă in multe
sate ale ţării .
Jude�ul Bacău IBII"e in prerent nauă centre active de ICiei'aiildiCă . Există
looaltiăţi ca 01tru:z (fost Grozeşti), Băhnăşeni -(com'WlJa Pfrjol), Solonţ şi
Cucuieţi (comuna SoJonţ), Frumoasa şi Schitu-Fr'Wlloasa. (comuna Ba:l
cani}, in care .pmoticarea meşteŞU!gWui este de tmdiţie mai veche.
In oategori.a oent.reloll' oonamioe a căror apa!I"i ţie este mai apropiată
de noi in timp includem Răohirt:oasa (unde mai ·lJucream un singur meşter
şi el fost elev al Şool ii de :all"te şi meselli i de la OuTTtea de ATigeş) ; Blidari
C ăiuţi (olarul exis'l:ent aici fiind originar din Oltenia şi lucrlnd vase pe
ca'!1e .le ornamentează în sti'l specirfiiC oltenesc} şi Lilieci-Hemei�i (primii
meşteri au �nit di n foştii lucrători ai fabricii de ceramică oe a apar
ţinut ·lui N. Constantinescu 3 �i a !funcţionat aici 1a moeputul secolului

nostru}.
InJtre cenltrele de •oeriamică dispă!rute, ou puţin ttimp in unmă, menţio
năm Pi!rjol şi B ă!Seşti •(oomiUna Pîrjol) şi Fl�·ti (comuna Huru:ieşti.).
Pînă nu demul t la Floreşti-Huruieşti în curtea un!Ui ·gos'}Jod.a.r se m:ai
găsea �niO"d. un C'Upti;OT pentru ars vase.
La Pi·rjol au dispărut olarli oare l'UJCI1au in gospodăria proprie, cei
rnai bătrîn i .nemaipultind să mai looreze, iar teei mai rti neri oo1ifioîndu-s1e

1 Ştefan Olteanu şi Constantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara Romcineascd şi
Moldova, Editura Academiei R.S.R., 1969, p, 251.
2 Tudor Pamfile, Industria ca.snfcd la romcini. Trecutul şi starea et de astdzf.
Contribuţii de artil şi tehnică populară, 1910, p. 387.
3 Grig. Grigorovici, BacăuZ de ieri şi de azi, 1934, p. 210.
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in noi mesel'lii. In schimb, timp de ciţivoa ani a funcţiolll8t pe :lingă C.A.P.
Pirjol un atelier meşteşugăresc, unde •utHizîndu-se ·tehnica prelucrării irn
serie s-au lucrat servicii de vin, must, ţuică, cafea, vase de flori, in tipare
cumpălr.a'te de la Cluj .
Pină in prezent au apăr'Ut numai două articole referitoare la
ceramica acbuală in judeţu l BacăJU "· Am considerat necesară re
luarea şi ana'limrea mai pe la:ng a acestei probleme. Numărul încă fiTl.ai'C
al centrelor de oeremică rămase active in judeţul nostru ne demonst�ă
că practicarea m�teşugul!u i s-.a ':MICUt pe pa.rcursui timpului in multe lo
calităţi. Vechimea şi amploarea răspindill"ii sale ne este dovedită de nu
meroasele resturi cel"'amice, aparţinînd diferH.elor epoci istorice descope
rite pe rnza actualului judeţ Bacău s.
Documentele pulblioate, datind din epoca medievală, sint să·race in
informa.ţii referitoarr'e 1a procti'Carea olăriei pe teritoriul jucl.eţJului nootlMl.
A doua jumătate a sec. al XVIII-lea (Şi prima juan ă ta te a sec. al XIX-lea
sirrt in schimb bogate in astfel de ·date, deoarece oatagtNrliiJe alcătuite a
cum î nregistrează nolllÎ'lal
l oapii de familie 'indicind, acolo unde este carul,
m�ugul .pe dare il prQOt.toau .
Recensămîntul efecl'lla!t de autorităţile ruseşti d� ooupaţie in an i i
1 772-1 774 menţionează olari înrtr-'lln număr de 21 de sa'te aparţinînd la
acea dată de ţinutul Booăru.1ui a. In majorirt:atea looaliltăţilor este pomenit
un si.ngur olar, flaptu.l fiinld explimbLl prin rmmărul dncă mic de oameni
care populau satele epocii. Cei mai mulţi olari apar in vaJtll"a Tkgului
Ocnii, şase (GriguTrui, Gheorghii, Şe:I"'ban, Ion, Constantin, Ioniţă) 7 �i 'in
Leorda, cinci (Miron, Iosăb fiul olrall"''..Jui, Zaharie, Pavel �i Miron) 8• UJ·
mează �n oroirn.e descrescălboaa-e Beţeştii cu trei ol�i (Iona"ŞCU, Vasi le �i
Ion) 11, Că1ugăra cu trei oloari (Zaharia, Costandin �i LuciE1111) to, Văsii�tf,
cu doi olari (David sin olar şi Consbandin) 11 şi Fintinele cu doi olari (Ion
şi Manoli sin ol.ar) 1 2.
Dinrt;re satele in oare tBStăzi se practică olăria izvorul menţionat po
meneşte doa:r două. Este vorba de Gro� unde ern Gheo'l'ghi olarul 1:1
şi Solonţ 'Uillde eoo Ştefun olar 1 4.
4 Ion Vlăduţiu, Meşteri olari băcduanl, in Ateneu, nr. 12 (1 1 3) , an 10, decem
brie 1973 şi Feodosia Rotaru, Centrul de ceramfcă din comuna Oituz, j u d eţ u l na
cău, Carpica, nr. XI, 1979, pp. 281-292.
5 Marliena Florescu şi Viorel Căpitanu, Cercetări arheologice de &uprafaţă in
judeţul Bacău, in Arheologia Moldovei, nr. VI, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti,
1969, pp. 213-275 şi Silvia Antonescu, Cronica săpăturilor arheologice efectuate
fn judeţul Bacău fn perioada 1968-1978, in Carpica, XI, 1979, pp. 349-356.
6 Recensămintel e populaţf.ei Moldovei din anii 1772-1773 şi 1 774, in Moldova
din epoca feudalismulut, voi. VII, partea a 11-a, Chişinău, Ed. Ştiinţa, 1975, pp.
298-357.

7 Jdem, p. 331, 333 şi 334.
8 Idem, p. 316.
9 ldem, 303 şi 304.
10 Ide m, p. 298.
11 Idem, p. 3 1 6 .
12 Jdem, p. 2R9.
13 Idem, p. 339.
14 ldem, p. 311.

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

CERAMICA POPULARA DIN JUDEŢUL BACAU

273

Penibru prima j umătate a sec. ru XIX-lea infonnaţii preţioase ne · sint
fu:rniZJate tot de cartlagrafii.
In anllll 1 820, sartJul Grozeşti proprietatea hatmanului Constantin Pa
lade avea 38 de meşteri intre care era şi Vasile Olariul 15• In acelaş an,
la Cucuieţi, sat răzeş.esc, in oare oamenii se îndeletndceau cu "munca
la gropi de pă oură" şi cu căr�ia, sînrt înregistraţi doi olari - Vasîli şi
'

Radu 16•
12 ani mai tîrziu (1 832), la Gro2JeŞti sint înregistraţi Vasili sin olar
şi Giurcă sîn olar 17, care puteau fi fiii lui V18Sili mnnitit la 1 820.
ln 1 838, [a SoMtul Firumoaga, sat aflat pe "moşi•a Sfîntului Mormint"
este amillltit Ioniţ olarul "bejenar vechi hrisoV'Olit" 111, iar la Cucuieţi, de
V>enit intre •timp propriertatea postelinicuhlii Iordache Pruncul, sînt înregis
traţi cinci olari (Radu olariul, Ioan Con:mrt:e sau olar, Andonii olariul, Ioan
olwiul, Gheorghe olarirul) 19, ceea ce reprerenta foarte mult pentru un
sa�t care avea 135 de birnici 20•
1 845 repreZintă anul cind a foot alcătuită ultima cartagmfie a Mol
dovei. Şi de aooastă dată satele pe oore le găsim menţionate sinrt Grozeşti,
Schitul-Frumoasa şi Ououieţi. La Grozeşti , aflaJt acum in proprietatea
cnearului Cantacuzin, erau 23 de meşteri, i ntre care figureaz ă şi Necu
lai o'lariul 2 1. In Schirtn.t.l-Frum'CiaSa alături de Ioniţ olia:riul, menţionat an
terior, trăia şi Ioa.n s6:n lojă olariul, oare făcea parte din categoria acelor
"de sine veniţi" 22• Nwnă:rul olmilor din CuiCUieţi a scă2'Jut acum la trei .
IOc"\.'1 otariul, Vasili s�n Radu olariul şi Ioan Corode sau oLariul ; ceii.alţi
doi, Radu :Şi Gheorghi, decedînd intre timp 2J.
Aan indus de fiecare dJa.tă in df;ra totală pe centre şi pe acei care
poa-rtă menţiunea de "sîn iOlar" (fiiul olmului), în1lrucît este cuno..c;cută
trodiţia tmnsmitel"ii :acestui m�'1et;lug de lia tată Ja fiu.
PeMru. a doua jumătate a sec. XIX-'lea informaţiile sint din nou
sărnce. Menţionarea numărului me<i'terlior din.tr-un sat, fără specifica
t'ea meseriilor care se pmctică nu poate fi decit parţial utilizată.
Sfirşifiil'l secolului trecut insemna o creştere fără precedent a numă
r u lui meseriaşilor, raportat ou numărul total al populaţiei. Gro�tii , in
proprietatea lui Negropon te, avea 133 meseriaL"?i (la un total de 3 288
15 Catagrafia Moldovei,
1 1 2-116. Fondul Visteriei.
16 Catagrafia Moldovei,
17 Catagrafia Moldovei,
fii . 5, 18. Fondul Visteriei.
18 Catagrafia Moldovei,
1 2 16, f. 13 v-18.
19 Idem, f. 41 v 50 .

1820, Arhivele statului laşi, Tr. 166, op. 164, nr. 10, f.
1832, Arhivele statului Iaşi, Tr.

166. Fondul Visteriei.
nr. 57,

1832, Arhivele statului, Ieşi, Tr. 885, op. 1 1 11,
1838,

Arhivele statului, laşi, Tr. 1316, op. 1488.,

nr.

-

20 Ibidem.
21 Catagrafia Moldovei, 1845, Arhivele statului, Iaşi, Tr. 1423, op. 1619, nr.
909, f. 10 v-30. Fondul Visteriei.
22 Catagrafia Moldovei, 1845, Arhivele statului, Iaşi, Tr. 1423, op. 1619, nr. 907,
r. 17 v-21. Fondul Visteriei.
23 Idem, f. 47 v-55.
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suflete) 24, So'lonţut 42 (1a o po puLaţie de 2 265 persoane) 25, iar Băh

n�ii 1 9 {La 1 717 persoane) 26.
PlresU!pWlem că printre cei in-cl�i în statistica de mai sus, .se aflau
ş i olari, deoarece [n decenii le următoore, iin specia:! în perioada in
�rbelică, n'llil'lăJrul lor a oresowt tfoaate mW't.
Prerenţa unui oLar din Grozeşti, GheOI'ghe Pi<nrti'lie, pe lista premian
ţilor oonCUII"Sului de olărie oogtanizat in 1 908 de "Societatea Domniţe Ma
ria" 27 oon.stituie o dovadă a prireperH 'Şi măiesti.rei ol181rilor de aici.
In prima jumătate a sec. al XX-lea, centre da cele de l·a Băsăşti,
Băhnăşeni şi Oucuieţi emu recun1Q501Jte ca fii'111d prin11re cele mai irnpoc
ban'be care produoearu ceramică neagră 28. Potrivit unor informaţii de la
autorităţile looaJe, pe oare le oorusideră.m inoomplete, in judeţul n051bru
fiinţau in 1938 urmă1Joare'lie centre de ceramică : Băhn'ă.şeni şi Oucuieţi,
cu un număr de 1 8 oiari, Băsăşti cu 8 olari, Solonţ cu 14 olari şi Bacău
cu 2 olari 29• Am făouJt atfinnaţia de mai sus avind in vedere că lucrarea
respectivă nu menţioneta2lă centre ca Grozeşlti, unde potrivit informato
rilor actuali, nru.mărul olari<lorr se apropia de 300 30• Informaţii referitoare
1a n·um ărul mare al ol:a:rilo.r qn perioada interbelică ml.aţi m centre ca :
Băhnăşeni (1 60), Cucu.ieţi (70), Solonţ, Frumoosa ne-au frost fumizate de
me.şlteri bătrîni orirginarri din saltele respective 31,
MI\Jitaţii1e petrecute in rplra.nl\11. vieţii economice in periOiada postbelică
s-au I"ăs.firlînt şi asupra orientării profesionale, mulţi olari aflaţi la virsta
tinereţii renun'Vînd la meşteşug.uJ. moştenit. Ei S-81U ca:J.ificat în diverse
alte meserii.
Olăiria estle acum run apanraj .al celor trecuţi de viJrsba de 45 de ani.
După modu1 cum se prezintă rsirtl.llarţila credem că tn decurs de 10-15 ani
meşteş.ug-ul va înoeta să mai fie rprra!Ctioat. Numărtd meşterillar oare lu
crează esbe mic mai ales dacă il .MpOrtăm ·Ia tm treoutt nu prea îndepăr
tat (exemple : Oirbuz - 1 3 oLari, Frumoasa - 8, Băhnăşeni - 3, So
lonţ - 3 etc.).
Considerăm că o anrtlrenare 1a celror mai buni meşrteri 'in festiVIalul
"Ci:n'tatroo României", prercum şi ooopbarea lor oa profesori-maiştri in ca
drul unor oereuri OI1g'ani2Ja11e cu elevii la nivel de comună ar deschide
noi perspeotive acestui mitlentar meşteşug.
24 Ortensia Racoviţă, Dicţionar geografic al judeţului Bacc1u, Bucureşti, 1895,

p. 309.

25 Idem, p. 515.
26 Idem, p. 1 09.
27 Silvia Zderciuc şi Mircea Dumitrescu, Concursul de oliirie din 1908, ln Revista Muzeelor, nr. 1/1970, p. 68.
28 Barbu Slătineanu, Ceramlca romc!neascll, Bucureşti, 1938, p. 114.
29 Idem, p. 194 şi 195.
30 Inf. Niculăeş P. Andrei, 70 de ani, olar, Oituz.
31 Inf. Călin Petrică, Băhnăşeni-Pirjol, inf. Luca Gh. Dragomir, Frumoasa,
olari.
32 F. Rotaru, op. cit., p. 287-290.
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MATERIA PRIMA. Materialele auxiliare
Alm:pliasarea gteagm:filcă a centrelor de ceramică s-a făcut şi in func
ţie d.e prerenţJa lutJului oare constUJUia ma.rte'I'Iia primă. De oamcteriSiticile
aoestuia depind oali.tăţile utilitare �i estetice oale vaselor :realizate.
In trerut, la Gro�ti, pămîntul �ere :adus din Pirlul Sărat. Ace�t pă 
ntirut e 11a !b un doar penJtru hrorlaii'ea unor VlaSe de dimenslll.lll.i mici. I n pre
ll1 •asa, pe ntru
zent lutul este săpat în Dealul Manciucului. Olari i din FI"lllo
a da de pămînt bun, sapă .gropi ad!mct de 7-8 met'Ii 'În Dealul Do
bl'e::�u.m, de unde pămintul este scos la suprafaţă, în găleţi , cu aj utorul
funiilor 'Şi ooripeţilor. Şi în celel<a:l'te sate ex istă locuri 'Ştiute de unde
se ia pămî nt bun pentru oale. Astfel la Băhnăşeni, pă.rru n tul se ia din
Ocol, la Oucuieţi din Is laz , la Schitu-Frumoasa de pe Căsoasa iar la
Lilieci di ntr-'Un mal al Bistriţei num it Hălăţeni. La Răchi!l:oasa, vina de
pămînt galben din lutăria satului s-a pierout, meşterul săp'ind in alt loc .
.t1ngobarea viC!iSelOT se face cu o soluţie din humă (Oituz) soo caolin
ou.mpăr1at d i n ccmerţ (î:n restul centrelOT) şi apă. La Oituz huma, de un
,

a}b crnUJI"dBir, se sapă 'inrtr-un mlail in piJri,llll Lupulrui 1a adincimea de 2 me
tri . 1\.dl..ILSă acasă huma es'be ri.şnită, diluată cu 'apă şi .apoi utilizată.
/nflorea VlaSeloc se face cu d.i•ferite culori obţinll.ll1:e din oxizi : �u,
din pămi,nt roşu, bogart; in ox.id de fier, albastru din oxid de oobalt, ver
d·e din oxid. de crom sau ammă. Res'Uurile din "fier de aramă" sint arse
i :1tr--un VlaS vechi in cuptor. Dup ă ce se soat din cuptor foiţa de culoare
ve!"de 'Clare se formează, L5e dlespri nde se rlşneşte lŞi se amestecă cu apă şi
smalţ (Oituz). In alte looalităţi vasele sint colorate cu marou. Culoarea
� obţine d intr-un "păminţel" oare se găse'Şte în comerţ, sau din pă
mirut săpat in d.ea.lul Osoi. aflat pe ram sat-ului ( Băhn&?e ni ) . Uneoori va
s.cloe dnt tnHorote ou var alb (Răchitoasa.) .ilaT alte ori c.u duco (Băhnă
şen i). Meş.terii oaa-e l'llJCl"ei<LZă teramtă folosesc acelea�?i malterii prime
,

atit petntru culoare cit şi pentru smălţuire. A'Sitfel, verde se obţine pr; n

a�deorea resturilor de tS.Tamă, ISJbastru din oxild. de cobalt (proot.m'Qt d in co
merţ), roşu din pămint roşu, negTU dintr-un pămint măJcinat, procu
n::!.lj; de la Iacolbeni-Sureava. Pentru a se obţine culoarea ma:rou inchis,
se :amestecă culoarea neagră cu sma:lţul şi ra.poi se .glazure.ază teracota.

Smă.lţuirea wsel'Or se făcea în trecut şi se mai face şi astăzi cu li
targă cumpărată din comerţ. :In prezerut, 'intrucl.t aceasta se găseşte destul
de greu, meşterii au înlocuit-<> cu m.inium dJe pl'Uillltb sau cu deşeuri de
!)lumb topite timp d'€' 1 0-1 2 are. Minimul de plumb rlşnit, este dilUJart
oct apă .şi run'e!Steoat ou pămin.t rămas de la l'OOI1Ul VI&S'elor .şi ou ni sip (luat
di n ·d-ealul MailiC'iucului 'la Oituz sau din malul pîrîului la Cuou.ieţi). In
anR.
asterul fonn•31t se 1Bid6fl.l'gă şi culori'le.
UNELTELE

centrele de ceramică tale jrudeţnll.ui Bacăru si.nlt
in tntreega ţJa.ră. ·In marea lor majonitlate sint tradiţionale
(scindura mare, maiul de lemn, :roetla Olarului, �niţ.a pen!lru sma.liţ. şi
ouliOiri, fichie.<?ul, oomul, pensula, pieptenele din piele, o ·buDa·tă din piele
pentru a face scrisul , "pensu1a" di n fl'Ol'i de cuie, sîrma). Acestoo- piese

cele

Uneltele uti limrte rn
otmoscm1le
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tradiţionale li se .adlaugă al.Jtele mai noi mal.aJOOrul pentru lut (acţionat
manual lia Băhnă-şeni şi Frumoasa sau acţionat electric, p rin intermediul
unui eleoot!"omator, la Li lieci ) , o presă pentru ·COnfecţiona.t '!Jocţile V�aSelor
(RăohitoCll9a) , rtirpare pentru străchini, servicii de ţuică, de vin, rde cafea
(Pîrjol şi Lilieci), tipare din ghips pentru terarotă (Lilieci), o •torbă pentru
sfărlmart; glazura, •acţionată electric prin .inte11rneditUl unui eloobromO'tor
(Lilieci), un COII"n penllru ornamentart vasele •fălourt din lut (Răchitt:oasa) .
Malaxorul pentru lut (presa), fol'OSi.t de oltarii din Băhl11ăşeni-Pîrjol şi
FI"umoasa-Balloani •esre format dintr-un .scheloet de ·l·emn pe oare sînt aşe
zaţi 2 cil i ndri di'n metal prevămţi la unul .di n capete cu roţi ZJîmţate şi cu
o manivelă. Malaxorul ·zdi'IOibeştJe pămîntul pus deaJSupoo cilindrilor. La
Lilieci-Hemi�i maliaxoru'l aTie ooeeaşi f011!Tlă dar este ocţio nat electric,
pr:in il111Jermediul unui el'OOtlromotor.
Presa pen.tru .torţi este folosită de meşterul din comuna Răchitoasa.
Ea este realiza•tă dintr-o bUJootă de ţeav•ă prinsă pe un căprioT el încă
peri i . La .gurn de jos se pun "tipare" pentru cozi. CHi ndrul se umple tOU
1ut. La �tea de sus e�istă o plăCUtţă din metal în formă de cell"C de
oare el9be sudlată o tijă. Prin apăsarea tl:ijei, pămî ntul este impins in jos,
prin tipar ie<ii nd ·torţile care 'lliează
i'IIll
să fie .prinse la vas.
Ornamenbarea vraselor se .:flace ·lia Răohi.boasa cu ajutorul unui corn
'în formă de ·OU'b, are o prelungire denumită "ţîţă"

din Ztt t. Recipien•tul

prin 100re se scurge vopseaua.

Torba, folosită pentru a sfăJrîma ·gtlazJll.I'Ia (miniiWll de pltJmlb) este o
instla:Laţie lucrată pe principii i ndustriale . Ea este talcăltuită dintr-IWl butoi
d i n metaJ. în interiorul iOăruia se itlltrOOJuoe gliazurn împreună cu pietlre de
dimensiun i mai mari. Ea este taJcţionată electrdc prin!llr-'U!Il eleot:romator.
Arin invîrltkea rapidă a cilindrului piatra s.fmă
m ·g1azlllra 081I'e este folo
si•tă a:poi la smăilţui:rea te.ra.ooitei .

lutCI1u tbreoe prin ooeleaşi fa2le cu
deosebire ar consta i n durata Tedusă a
timpuliui de maoooore a ianpurirtăţilor. In majori•ta:tea cent!:reloc olarii lu
crează 1a intervlal de cîteva zile pămîntul proaspăt tad'llS . Doar 1a Răchi
toasa meşterul îl 'loasă la "dospit" timp de 2-3 săptămîni, perioadA in oare
toarnă mereu apă .peSte el.

PREGATIREA pămîntului pen·tru

noscute in

intreaga ţară. Si.nguoo

FAZELE DE LUCRU

oprim asupra lor.

ale vaselor fi ind

cele cunoocute, nu ne ma.i

TIPURI DE CUPTOARE.

Olalrii ard 'VIatSE!le in cuptoare pe care le Jllli!T1'€'SC rel mai adesea "hor
nuri". In majtOri1Ja.tea cazuri lor horn'Uiri:le si.nrt oonstrui•te, in tOUlrlea meş
terului, fiind sau acoperite ou un aroperi� inolinai, făcut din scindu-ri
(Schitu-Frumoasa), sau sirtuate înrtr-o bamacă de scîndcuri (Oirtmz). Există şi
oa7JUT-i in oare ele s'int silttuate inJtr-o încăpere a casei (Lilieci), dar şi ca
zuri cind ele sint scoase ·În afara .gospodărtiei, la intbrertăiere de drumuri ,
fiind folosite de mai mulţi 1111E!Şteri (Frumoasa). Construite din 1u't !bă
tut cu maLul, legarte cu şine şi lanţruri, penltru a nu se crăpa cind sint în
cinse, cupboarele inillil ni:fle sînJt de .mai multe tipu;ri. Cel mai des înrt1lnit
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cu vatră organizată (cu prichici), cu două saru trei
g UTi. de foc. Co nstruit direct pe sol (Oi1tmz) saru construit în pămînt, în
tr-<O groapă •(Răchitoasa) acest tip de cuptor are jos, în mijloc, un pri
chici circular, din lrut, inoonj UJrat de run !?anţ. Pe rprichici sînt clărdite
vasele oare slînt puse 1a ars. Un astfel de cuptor, construit la suprafaţă,
al ă turnt liDUi cuptor pentru copt pîinea 1se află la Băhnăşeni-Pîrjol.

este cuptorul troncnic

Un alrt tip de cuptor tronconirc, fwă vatră organizată, estle rCOllstru.it
pe o bază de piatră şi cioburi de olălrie pentru oa să nru ajungă apa la
cele trei guri de foc (Oituz).
ln aceeaJŞ i oactegorie a cuptoarelor tronconice cu vatră organizată pu
tem include IŞi oele două cuptoare săpate la întretăiere de dnun uri, pe
malul arpei, folosite în ·oo:mrun de toţi meşterii oare loouiesc pe uliţa ola
rilor din Frumoasa-Balcani. Cuptorul, săpa;t în pantă, la 181dirncimea de 1 ,75
m, I8Jre o singud gură de foc. Lă·rgitmea este de 1 ,60 m la bază şi de 0.60 m
la gură. Vrasele se clădesc pe o Via'llră formată din doi <Suporţi trapezoidali,
depăl"baţi •intre ei prin·tr-un şanţ. Suporţii sînt despărţiţi de peretele oup
toruJui tot pr1intlr-un şanţ. Vetrelor le lipseşte peretele din partea opusă
gurii de foc. Lemnel-e se in1troduc printre vetJre, i·ar prin lipirea cuptorului
cu bălegar .artunci cînd vasele se fac "albe ca cămaşa" se obţine ceramica
neagră. Dacă fooul nru este oprit }ia rtimp, oalele se .soa!pă "hiţ", topindu-se.
Cerem.ica roşie este arsă de două ori d-acă se smălţuieşte cu minium de
plumb. Cind plumbul se �topeşte oalJa străluceşte iar focul trebuie in
trerupt.
Cuptorul tronconic cu grătar parţial sau total, în·tîlnit la Oituz, este
realizat din acoperirea cărării dreulare de foc cu un dnd de cărămizi, la
lllk-..ă distanţă uruele de a1tele. G:răltamll apare pe ma�nea vetrei. Acest
t�p de cuptor reprezintă o formă de .trecere de •}ia cuptorul cu vatră orga
nizată (avind o m.aJSă de lut împrejmuită ou cămre circulară de foc), spre
cuptorul ou gră tor amenajat prin folosirea cărămizil01r, renunţîndu-se
aSJtfel la executarea grătarului din lut cruţat.
Un ultti:m tip de cuptor pe oa;re dorim să-1 menţionăm intilnit tot 1a

Oituz, este un cuptor tronconic cu vatră organizată de dimensiuni mici
(înălţimea este de 0,90 m). ln pereţii OOJI)tlarului sintt săpate mai multe rin
duri de şanţuri ori'zonta:le pe ·oare se pun Ja ars cămiţe de dimensiuni mi·ci .
Cuptorul în oare se arde 1Jelraco.ta , •amplasat înctr-:o incăpere a oa<Sei
(Lilieci) este de forma unei camere cu pereţi dUJbli 1ooo.srt:rudţi din cără
midă. FOC'Ul se frare intr-'O ·�pă, sub nivelul pănni nr1JUJ.ui, căldura ci'l'
oolind printre pereţii dubli ai cuptorului.

CATEGORIILE DE CERAMICĂ confecţionate de ola�rii din judeţul
Bacău.
Pwtem împărţi cernmi.oa roore s-a l•urnart într-un trecut nu prea indepă..rllat şi oea oare se lUJcre:ază an prezent în două moci categorii :

1) ceramică populară
2) reramioă deoomtivă modernă.
Din tehnica de aroere a vraseim rerul.1lă :
1 . ceramioa roşie, realimtă printtr-<l ardere oompletă
2. ceramioa neagră, N!la:l.imtă prin ardere incompletă.
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In rtrecu't in toote centrele se lucra atît oel'1arnică :roşie cît şi reramică
neagră. Renumiţi 1n oorufecţionmea vaselor dle ceramică neagră elr31U
olarii din Băhnă:şeni şi Băsălşti-Pilrjol, Ou'Cllieţi-Solonţ IŞi Frumoasa-Bal
cani. In prerent singurul centru. in care se i'liJCI'eaZă in mod curenrt ast
fel de ceramică este cel de 1a Frumoasa-Balcani. La Răohitoasa mai
trăiesc ·În-că doi olraTi care pină nu demfllllt JIUJOmU renamică nea2!"ă. Ce
romim neag1I"ă reprei·zmtă d'€'Silgur un elemenft de oontinuitatbe a popu
laţiei ,şi ra pradi.JCă,rli ooestui meşteşug pe taceste loalR"i. Ea este d u pă
cum se 'ounooşte de tradiţie dacică, la noi, dar a avut o lwg arie de răs
pîndire 'in în'treaga Europă. In prezent ceromioa roşie este' predominrantă,
ea lucrindu-se în proporţie de sută la sută in reStul cenrt:reloc ceramice
ale judeţului. Faptul se explică prin modificarea gustului consumatoru
lvi modern. oare preferă ceremioa :roşie smălţuiltă, celei negre. Prezenţa
unor mutaţii se olbservă .artiît în pkmud. divensifticării tipwilor de piese
oare s-e luorea2ă d.t 'Şi sulb mportnrl aspootului lor estetic.
TIPURI DE VASE

In co ntin uare vom inceroa să pre:ren<tăm principalele tipuri de vase
pe care le lucrează meŞiterii băoă'lllani . Slîn1t citevla ti1ouri de Vi.'lSe com•1.me
pe ·Catre le i-ntilnim ffn rboa.te cen'tlrele datorită lai'ig'ii ior utt i lizări . Putem
impă<rţi vasele in mai multe categorii : oale, străchini, că ni , wse pentru
fl.ori -şi aLte pi<es�e. Comune tuturor ce:n1Jrelor sint 'l.1rnlălklarele oategorii
de piese •ceramice oale pentru sa'I1lllale, Iăptare, oale pen tru :umplut borş,
chiupuri , ulci001re , străJChini, castrooane sau rtăvi, vase pentru flori e'tc.
Faptul acesta ne dovedeşte caracterul uni•bar oal oero'm icii populare din
zonă.

Fără a intra în arn.ăn•ll'Ilte dJe orom desorilptiiV vom enl\lmera ·in con
tinuare ce tipuri de WJse se h.110rează în prirucipal-ele centre prodrooătoare
de ceramică din judeţ.

La Oituz, meşterii lUJCrea.Ză urmălboa.rel:e cate2arii de vase : oale
pentnu sarrmale, oale mari cu una sa.u două torţi, CI'altiţe cu două torţi,
oale pentru umplut iborş, oale de dO'llă ooa, lăptare, oale pentru inmo r
rninbalre, strachini, talgere, farfurii, oastroane, lighene, tigăi (laboş), ul
cioare, moşoaice, uloele mid, căni ru şipot, flomre, vaze pentru flo!I"i ,
,·ase penlbru pă•brunjel verde , fruotiere, su})<Wburi perutru lumânări, puşcu
liţ.e pentru bani, pjlnii, srt:recurători, plo�ti 32•
La Frumoasa-Balcani se lucrează acel.eaoşi ttipu:ri de vase oare sint
anse oomplet sau i•ncomp!et, după comanda pe care o are meşterul. Ele
diimă înltr-o măsură destul de mare de cele lu.orate la Oi1tuz. Aici pre
domină oalel-e mari, de divense capacităţi, oare .poartă denumiri localle
spedtfilce : oală de frunte (oală pen'tlru o găină ) , oală de mijloc, (mij
loooă) , ulciiCă făTă buză (grurlui�a�ncă), rulcică rotundă cu coadă (rotundă),
oală pentru sa1:1male cu. două ttorţi. Intilnim in egală măsură şi stră
chini, lăpbalre, chiupuri, ghivece pentru flori, oas€lte pentru

rii de ai·ci

mai lUJCrează
la acoperişurile caselor.

încă

bani. Meşte

boJduri cu oare săbenii împodobesc coarn ele
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La Cucuieţi-SoZonţ, Qla�rii lucrează în prezent doar oeremică roşie
pe oa e o smăl�uiesc in majoritatea oasz:u.ri:lor. Odinioară Oucuieţi era
renumit 'Pentlru ceramioa neagră oa�re se lucra aici. In prezent din cei
trei �teri oare mai trăiesc, doar doi mai lucretaJZJă.
Sint modelalte in mod 10\.ll"e'nt următoarele forme de vase : lăptare,
ulcioare, oale de mijloc (mijloacă), tăvăli, oale de f�J"un te , oale cu două
to.rţ.i, cozi, �ce , s'brăchi'ni, puşculliţe , căni�, u'ldora.şe, f:looare, pu
tinee, ţuoale.

La SoZonţ, meşterul I08T'e luC'.rea'2Jă , fiCIICe o reN11111 ică cu aspect, :în ge
neral neîngrijit, !fără a ornamenrta vasele, sialgurile ei Wilenţe fiind or
din uti1italr. Vasele sînt arse după tehnica remmicii �roŞii. Nefiind arse
cit ltlrebuie, sma'lţru:l nu se unifOII"'lllzează dînd aşi el un aspeat neîngrijit
piesei orespeative. El modeloearm : lăptare, moşoo.ioe, oa!le pentru sarmale,
oale de mijloc ("mijloacă"), sbrădhini, tăvăli , rulcele de roadă, oale cu

două cozi, pocrişe, butoiaşe ornameniflale.
In Băh.năşeni-PîrjoZ. cenlbru altă da'bă. ren1Jil11ilt in confecţionarea
cetramicii negre, din cei aproape 1 60 de meşteri 'Ca.I"e luooou intr-un tre
cut nu prea îndepăr.bat, mai iucrearzJă do.aJr rtJrei. Doi din11re ei fi ind bă
trîni lucrează puţin oantittaltiv dar şi tipuri purţine de vase (lăptcure, ilo
rare, Oralle penltru sanna�e). Cel de al treilea meşter •lluorează atît forme
tmcfiţionale (lăptare, căni, oale pentru sarrma.le, străchini, ;flara.re), cit şi
fonne noi, hibride, care se vor ooa.phaie Ia noi'le cerinţe ale conslUlll'lla
torului modern (căni�e şi păhăruţe pentru cafea, ţuică, vin, farluriuţe,
V185e pentru flori, butoiaşe, etc.
Răchitoasa are actualmente un singur meşter care lucrează doar
ceramică I'IOIŞie smăl'\nliltă şi nesmăl'\1llită . R"mă nu de mult mai lucrau iacă
doi meşteri care făceau vase mari cu capaciotatea 'Cie 7-8 litri, lăptare,
uLcele pentru mo�i, pe oare le m-dealu inco mp!et, obţinînd ce:ramică nea
gtră. Meşterul 181C1ru·al oonfeoţionează tt:pUJri de vase tTadiţiona.le : mo�ioe,
flware, 'Ulci!oa;re , căni pentru apă, lăpbare, oale penitru sarma:le, dar şi
scrumien!, casete pentru bani.
Schitu-Frumoasa, care după OUilll am putut cons1Jaltia documentaT este
un sat ou tradi.ţie �n domeniul oiărirtulflli , are in prezent un singur mef?
ter orure nu este lOOaJln'ic. El este venit cu peste 1-r·ei decenii in urmă ·cre
1a Cucu.ieţi. Ola.rW de aici 'rucra pînă nu demult, în mod curent, a.tît
ceramică neagră cit IŞi ceramdcă IJ"OIŞie. ·In prezerrt a renfll.nţat :La prima
in f�voaii"ea celei de a doua. Are. un repertoriu de ·furme nu prea bogati:,
preferind să lucre21e lăptare şi lflol"rure, oare se cer pe piaţă tot timpu l a
nului. Străclli nile şi cănile le iucreaz ă doar in ajunul sălri>ăltorii moşilor
de iarnă şi a. moşilor de vară.
Lilieci-Hemeiuşi este un centru relaltiv lbină•r, născut pe locul unei
fabrici de ceramică. Meşlte!J"ii olari sînt veni.tţi din .alte centre ooram�ce
ale Moldovei. Lucrează la. roată căni şi florare, străchini şi foc
furioare mici pentru usturoi, folosindu-se de presă. Se lucrează curent
şi � pentru oobe.
Gherăieşti-Bacău esre un centru mai puţin reprezentativ, atit sruh
raportul :fiOirmelor cit şi al ornamentelor '(foarte sărnce). Se �ucrează mai
mult flomre, străchini şi căni, oare stntt rar smălţu.ite.
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ORNAMENTE - SISTEM DE ORNAMENT ARE.
Atît V'aSele de ceramică neagră cît şi oe l e de cerarrnoa roş ie sînt
ornamenltiate pentru că fi ind mai kumoase plac mai mul1t cumpără
torului.
Modul de om:amentare al ooramicii negre este fowte sim plu , m�terii
folosindu-se doar de o piatră, un vîrf -ascuţit sau chim de deget, ou care
fac 'impresiu.ni. Uneori pe vasele negr·e se fac "flori" oare se piclează cu
humă albă (F.r'Uiffioasa). ModJuil de ornamenrtare al 'cernm.idi :roşii este
mult mai complicat. Ea este "inchistri'tă" cu ajutorul unui ibăţ de chi
brit, a unei bu�ăţi de pie•le, a unei pensuLe oou 'a unui corn FEte i nd 
za�tă uneori cu aj utorul unui virf �BSCUţi't iar abteori bum vaselor este
alvoolată prin im.presiune cu de.getnrl cel mare (Oituz, Răchitoasa). Alte
ori V�&Sele sînt ornamentate doa:r prin tmproşoare cu di feri'te culori după
oe au .fost ango:bate (R ăchitoasa) sau prin improşcare ou smalţ colore.rt
pe angoba udă (Oi,tuz).

MOTIVE ORNAMENTALE.
Sînt �centre în oare registJr ul motivelor ornamen tal·e es�te foarte re
dus (Frumoasa) d:a:r şi centre in care el este bo�t (Oituz, Băhnăşeni).
Cel mai des mtHnirte sint
linia dreaptă (singură sau în bduri), lin i i
vălurltte (în zig-mg), valul sau .,şî.nătăul " . Ele •se întîlnesc î n toate ce n 
trele.
Linia dreaptă se �i ntă cel mai ,adesea sub forma unor şiruri d�
l in ii paralele şi conrtinue.
Linia vălurită se realirează prin apăsarea cu o bucată de piele pe
partea v>as ului pe oaa-e s-a rturna:t deja culoarea. La Oituz această l i nifl
in zig-zag se num e ş,te ,.!briul preutesei".
Valul numi't şi ,.şinătău" (Qi,tuz) sau "şaba:c" (Băhnăşeni) este un
motiv străVIeeh i, 'Uitilimt i ncă pe scară laa-gă.
Creanga bradului, fig'urată pri'Illtr-<> linie mediană �i lini i scurte.
obli:ce, �te 'Un motiv daci·c tre.nsmis pînă 1a noi (Oituz).
Gardul constă di n două ·linii paralele uni·te î ntre ele prin liniuţe
(OHuz). Frunzuliţe şi flori de ..nu-mă-uita" se ;î n!tHnesc fi-gumte pe CP
r.amiJCa din Lilieci.

Diverse .flori îm pod10besc vasele meşteri'lor din Schitu-Frwnoasa.

ClJIC!Uieţi, Băhnă·şen.i şi Răchitoasa .

tnflOTaT�ea vas·elor se face în special
pentru a -înfru museţa vasul.

smălţruieşte

la paJU.a.

superioară care se şi

ARIA DE DESFACERE a ceromicii din judeţul Bacău este încă
foal1te langă . In prezent meşterii i�i tre.nsportă singuri mamf,a nemai fiind

la f.el de răspîndit

ca in trecut sistemul asocierii d i ntre ace9t;ia şi că
r�i. Asocierea dintre olar şi oă·răuş, 1n oare pri m ul a'V'OO obH�aţia de
a ronfeoţiona va s.ele i·a•r al doilea de a aduce păm'întul �i lemnele nece
sare şi apoi de a vi nde marf,a , ii crea prim'Ul'lli posihilita,tea de a avea
mai mult timp penttru lucru.
In trecUJt, meşterii din Oituz ereu asociaţi cu cărăuşi proveniti din

M-rea Oaşin.
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In prezent, acest •sistem se mai practică doar la Frwnoasa-Balcani.
Vasele sîn1t vîndute apnmpe in toate OCI!Z'Uril·e pe bani şi foarte rar
pe cereale (Răchitoasa, Solonţ). Olarii nu mai au astă21i ocelaş timp la
dispoziţie. Ei se ocupă concomitent şi de munca cîmpului.
Vasele lucra!te :lJa Oituz ernu vinJdute 1la hmmuri în satele de pe Va
lea Tla:zlăului şi pe Valea Silretului, in tîrgurile de la Podu-Tureuh.ri..
Adjud, Sascut, Oneşti, Bîrl>ald , prooum .şi în satele a flate pe anumite
trasee cunoscute .

Drumul pe valea T.azlăului .trece prin BrătHa - Valea Rea - Bir
săneşti - Camclău - Sănduleni - Bereşti-Tiazlău - Tescani - Moi
neşti.
Un d rum ajunge pînă ap.roape de Bacău şi porneşte apei spre Adjud
trecînd pri n G ur.a Văii - Ba:mva - V·alea Mare
Fundu Răcăduni Cleja - Niro1ae Bă1cescu, intorcindu�e pe 1a ParaV'a
Orbeni - Mbt
drişoa - SascUJt - Bereşti - Adjud.
Un olt drum îl fac o1arii din Oi!lu:z spre judeţul Vrnncea trecind
prin Gh. Gheorghtu-Dej - Valea Soocă - Căiuţi - Bilca - Coţofă
neşti - Urecheşoti - Copăceşti - Rugineşti - Păuneşti - Domneşti
Pufe%i - Oudalbi.
MeşteTii bătrîni din }':rumoasa vind marfa lor unor oameni specia
lb.aţi in cără'll!Şie. CăTăuşii sint acei oare procură şi lemnele necesare.
Banii obţinuţ i din v'in2JCII'ea vaselol!' sint împărţiţi •pe din două. M�tel!'ii
mai tineri 'i'Ş i vind singuri marfa. DeoplasaJrea loc ISt! face pe mai multe
direcţii, moşteni1te din genereţie in •genernţie. Oele •trei d i:re cţii pe oare
nl!erg meşterii di n Frumoasa sînt ·urmăltoarefi.e :
1) Rozno v - G.irov - Dochia - Bălăneş ti - Săbăoani - Ro
tunda - Adjudeni - Roman (de aici porn·esc spre sate d:in judeţele
Vaslui, Iaşi sau Botoşani).
2) Ba:1oani - Lespezi - Gi,rleni - RaooV'a - Filipeşti
Dă
m�eneşti .
3) Borleşti
Bwiceni
Satu-Nou - Vădurele - Cîndeşti - Ru
�ni - Calru Iap.a - Roznov - Slobozia - Zăneşti - Podoleni - Cos
tişa - Mărgineni - Ba1ma
Cirligi - Filipeşti - Ne_gri - Dămie
neşti
Galbeni - Raoow.
Olar:ii din Lilieci vind marfa în Hrg 1la Bacău, dar merg cu ea şi pe
patru trasee, prin satele judeţului
1 ) pe v alea Sirebului se merge pînă la Horgeşti - :Aarincea. On
ceşti - Colo neş t i
2) Luizi-Călugăro - Valea Mwe - Valea Seacă - Nicolae Băl
-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

cescu.

3) Lili-eci - Săuceşti - Buhoci - Ungureni - Fil ipeni
4) Secuieni - Odoheşti - Fundu Tutovei - P:Lopana - Negri D ă miene�t i - Fi:lipeşrti - Bereşti-Bisbri.ţ.a - Roman.
La f.el oa şi odinioo�ă meşterii din Băhn ălşeni v-ind produsele la Moi
nec;ti şi in comunele învecinate dar şi [n salte de pe malul Prutulu i . Ei
se oorunau la Bacău de unde plecau in convoi în diferite direcţii.
Meşterul din Răchitoasa vinde vasele in comuna. sa in schimbul
.

banilor sau cerealelor.
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In <încheiere se iimpun citeva concluzii care trebuiesc subliniate. In
primUl rlnd existenţa unor forme de vase comune' rutU!I"'C ren.'brlelo.rl
şi cu arie de răspîndire in toată Moldova se explică prin fondrul oomun
de trnctiţie daco�ă.
Unitatea acestui fund este SUibliniată �i de denumLrile comuna pe
care le J>OOI1bă atCeSte vase. ·In ooel!alşi timp există �i o terminologie spe

cifică.
Există o preocupare ·penen
nan tă de creare a noi fonne de vase (vas
pentru pătrunjel veroe) sanJ de adaptare la unoc fonne vechi la cerin
ţele oonsumatoriliOT moderni (oăndţe şi farltur:ioare, ulcioare miniatru
rale). Se observă influenţa în aii'ta o1ru�lor, a unor f'01m1e de vase pro
duse de indJUstrie ('pîlnii, strecurători, lighrea:ne etc.).
Evoluţia actuală a ceramicii populare precwn şi scăderea ronrtinuă
a munărwlui de meşteri ne duoe :lta OOiliCl'UZia firească a dispariţiei trep
tate a ta�CeStui meş�ug. Se 'impune din partea fururi'lor competente o
mai mare atenţie dn îndrumarea meşterilor acbuaH şi o rmai mare grijă
pentru pregătirea 'l.mor tineri care să ducă mai depa:nte aceas·tă frumoasă
tmdiţie transmisă prin milenii pină la noi.

LA CERAMIQUE POPULA I RE DU DEP. BACAU

Resume
L'auteur pr�sente la cerdmique populaire du dep. �ău. Les decouvertes

ar

ch�ologiques et les documentes ecrits prouvent l'anciennete de ce metier dans les
villages comme Oituz, Frumoasa et Schitu-Frumoasa (oom. Balcani), Solonţ et Cu
cuieţi (com. Solonţ), BăhnAşeni (corn. Pirjol), Răchitoa.sa, y compris les centres
plus nouveles comme Lilieci-Hemeiuşi, Blidari-Căiuţi, Gherăieşti-Bacău, dans
l csquelles ce metier n'est pas trLiiditionel. L'auter presente aussi les outils, lc>s types
des fou.rs, les types des pots et les orna.mentations, la cromatique et l'aire de> la
Fig. 1. La corte de Dep. Bacău ovec les prindpaux centres de ceramique.

LEGENDES DES FIGURES

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

1. La carte de Dep. Bacău avec les principaux centres de ceramique.
2. Outils 1. et 7. Corne, 2. Peigne, 3. Pinceau, 4. Pinceau, 5. Spatule, 6. Fil'hic>s.
3. 1. Pressoir pour les anses, 2. Malaxor.
4. 1. et 2. Pots mises a dessecher (Schitu Frumoasa-Balcani).
5. 1. Four pour la ceramique (Frumoasa-Balcani), 2. Four pour la ceramique
(Băhnăşeni-P!rjol).
6. 1. Four tronoonlque ă l'Atre organi� (Oituz), 2. Four tronconique ă l'âtrf'
organise (Frumoasa-Balcani).
7. Ceramique de com. Oituz. 1. Laitier, 2. Cruche, 3. Poe!e (Laboş), 3. Pot potir

boulette

Fig.

de hachis

roulee

dans une feuille de chucroute.

8. Ceramique de com. Oituz. 1. Bassine pour les fleurs,
fieurs, 3. Vase pour les fieures.

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

2.

Pot pour

les

283
----- - · -··· - -- --

Fi g

.

Fig.
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9. Ceramique noire de Frumoasa-Balcani. 1. Cruche. 2. Petite cruche a l'anse,
3. Frunte.
10. Ceramique noire de Frumoasa-Balcani. 1. Mijloacă, 2. Epingle, 3. Chiup.
11. Ceramique de Cucuieţi-Solonţ. 1. F.runte, 2. Cruchon, 3. Pot pour les fleurs.
12. Ceramique de Cucuieţi-Solonţ . 1. Laitier, 2. Pot pour les fleurs (.,Florax").
3. et 4. Tirelires pour argents.
13. Ceramique de Cucuieţi-Solonţ. 1. Cruche, 2. Frunte, 3. Cruchon.
14. Ceram ique de Sol onţ. 1. Laitier, 2. Epingle, 3. Tăvală.
15. Ceramique de Băhnăşeni-Pirjol. 1. Pot pour les boulettes de hachis roulee
dans une feuille de chucroute, 2. Cruche, 3. Tui le, 4. Terre cuite.
1 6 . Ceramique de Băhnăşeni-Pirjol. 1. Cruchon, 2. Vase, 3. Florar, 4. Cruche,
5.Cruchon, 6. Ta lger , 7. Assiette pour les fl eurs .
1 7 . Ceramiquc de Băhnă.'j eni-Pirjol et Solonţ. 1. Tortar, 2. Pot pour les

boulettes hachis roulec dans une feuille de chucroute, 3, Cendrier.
Fig. l B . Ceramiqu e de Răchitoasa. 1. Laitier, 2. et 3. M oşoaică 4. Cruche
5. Cendrier.
F i ;: . 19. La vande des vaisseaux dans la place de la ville de Bacău (ceramiquc
de Lilieci-Hemeiuşi).
,
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Fig.
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Fig.

2. Unelte. 1. şi '7. Corn, 2. Piptene, 3. Pensulă, 4. Pensulă cu flori de cu'ie.,
'5, Sapatulă, 6. 'Fichieş, '8. Sîrme.
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Fig. 3. 1

-

Presă pentru cozi ; 2

-

Malaxor pentru lut.

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

2
Fii.

4. 1. şi 2. Vase puse la uscat (Schitu Frumoasa-Balcani).
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1

2
Fie.

5. 1. Cuptor pentru ars vase (Frumoasa-Balcani) 2. Cuptor penU"u ars vase
(Băhnăşeni-Pirjol).
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Fig.

6. 1. Cuptor tronconic cu vatră organizată
vatră organizată (Frumoasa-Balcani).

(Oituz), 2. Cuptor tronconic cu
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Fie.

7. Ceramică din comuna Oituz. 1. Lăptar, 2. Ulcior, 3.
tru sarmale.
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Laboş, 4.

Oală pen

Fie. 8. Ceramică din comuna Oituz. 1. Liehean pentru fiori, 2. Vas pentru flori.
3. Vază pentru flori.

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

Fie.

9. Ceramică neaari din Frumoasa-Belcaru. 1 . Ulcior, 2. Ulc:ică de coadă,
3. Oali de frunte
(frunte).
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

Jo'iK. 10. Cer�că neagrA dtn Frumoasa-Balcani.
2. - Bolcr pentril ·cOaU1a casei, 3. Chiup.

1.

OalA de
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mijloc (mljloac4),

Fig. 1 1 . Ceramică din Cucuieţi-Solonţ. 1. Frunte, 2. Căniţă, 3. Borcan pentru flori .
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Fie. 12. Ceramică cUn Cucuieţl-Soloţ.
tru bani.

1. Lăptar, 2. Florar,
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3.

şi 4. Casete pen

Fig. 13.

Ceramică http://www.cimec.ro
din Cuieţi-Solonţ. 1. Ulcior,
2. Frunte, 3. Căniţă.
/ http://cmiabc.ro

Fig. 1 4 . Ceramică din Solonţ

1. Lăptar, 2. Bold pentru coama casei, 3. Tăvală .
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4
2

Fig. 15. Ceramică din Băhnăşeni-Pirjol. 1. Oală pentru sarmale, 2. Ulcior, 3. Olan,

4. Teracotă.
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din Băhnăşeni-Pirjol. 1. Căniţă, 2. Vază,
5. Căniţă, 6. Talger, 7. Farfw-iuţă pentru florar.

Fig. l6. Ceramică
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3. Florar, 4.

Ulcior,

Fie. 17. Ceramică din Băhnăşeni-Pîrjol şi Solonţ.
male cu o toartă, 3. Scrumieră.

1. Tort<J.r, 2. Oală pentriJ
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o;·1r

•

Fig. 18. Ceramică din Răchitoasa. 1. Lăptar, 2. şi 3. Moşoaice, 4. Ulcior, 5 Scrumieră.
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2

Fig. 19. 1. şi 2. Vinzarea vaselor fn piaţa oraşului Bacău (ceramică din Lilieci
Hemeiuşi).
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GOSPODARIA TARANEASCA DE TIP COMPLEX
DIN COUNELE TUTOVEI
de DORINEL ICHIM

,Irrtre apele Sire1lu!lui şi Bil"ladului se intind, de ba nord spre sud,
Colinele Tutovei, 'li.Ilul dintre cele mai vechi şi mai întinse ţinuturi ră
zăşeşti ale Mo1dovei med:i.ev181.e. Condiţiile de sol, climă şi relief aru atras
eJ.emell'I:U:l uman încă din timpw-i stlrăvechi, harila ooe.stei zone fiind im
pre9UI'Iată cu aşezări locuite in diferite epooi istorice, din comuna •pri

mitivă şi pînă in prezenrt; t.
PMctioarea agrlwlturii din VII'emuri s'U-ăveahi, do�tă arheologic şi
atesb8A.ă docuanenil:a'I', constituie cel mai temeinic :act de sedell'l:larism şi
continuitate a elementru!lui autohton.
Ceea ce este specific i�!ig'Iiculltu!rii român'E!!Şti o oonsti>tn.1ie faptul că
<JCea�Sba s....a de2lvoltat in Strînsă legăltură cu oreş1eirea animalelor fără
de oare nu ar fi depăşit S'tadiuJ. prirn1tiv, "poporul respectiv nefiind nici
exclusiv ".agrirol" şi nici exclusiv "pastoral", oi 18:1Jl!bele deopotrivă" 2.
In orinduirea feudală şi pall"ţial in cea capitalistă aşezările ll"ll!Mle din
Oolinele Tu1lovei. au fost rezUJltatul unor ootiv.Dtăţi devMmaşe, acoperind
nevoile gospodălre.şti. Pe lmgă agriculJtu:ră şi păstori.t sa:tu:l deţinooo şi
me.<j.teşugurile oare au dat posiibili>ta.tea prel'UCI'ării într-un mod adecvat
şi oorespunză:1:Jo'I' a ma>teriilar prime, pe care să le folosească in oadrUll

economiei na1rulrale.
Pornind de la ideea că unui anrumirt .gmd de oi vilizaţie agrară ii co
respunde un anumit tip stlructuml de gospodărie, ne propunem să pre
zentăm evoluţia tipurilor de gospodării, cu referiri conarete �a zona
Oolinelror Tutovei. In clasificarea aoestom trebuie să ţinem cont deo
structura terirt:Jorial-eoonomică a aşezărilor. Acestea sint, in mare parte,
răzăşeşti, dezvoltate mu.ltila1lernl, avind ţarine, vii, fineţe şi pomi.
Gospodă'fiHe I"ă·zăşeşrti cunoşteaua o ierarhizare in fUillCţie de pute
rea Iar economică. As�el, cei săraci i.şi săpau bordeie in pămînt, punind
1 Pompiliu Poghirc, Satul din Colinele Tutovei, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1973,

pl. 19, 21, 22 şi 23.

2 Henri H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devcllmaşe româneşti. Ed. Aca
demiei, Bucureşti, 1958, voi. 1, p. 223.
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pe dea.supm loazbe sau trll!rlidh.iuri de lemn , peste oare aşltemeau o pă
tură groasă de pămînt. In faţă aveau o uşă !Şi pe lingă aceasta o m ică
fereastră. Uneori dnainrtea �ii se mai făcea o despib-ţitUJră din .pari cu
nuiele, acoperită cu paie sau fin şi cu o 'lh'jă, îngrădită ou :nuie-le, seT
vi nd ca tindă !bordeiului. In anruJ. 1 906, lin Bogdlana, pe Jîngă rele 370
de case bune, 80 rnediocre, 86 rele erou şi 42 bordeie 3•
Ră·ze-"?ii cu o sba!re malberială de mijloc �i făce au oasele din pari
îngrr-ă-diţi ou nuiele !Şi lipite ou lut, cu ci.te o singud odaie şi o tindă,
acoperite cu rogoz sau fin.
Casele răzeş Îilor :f!I"untaşi se făooau înaiiJllte weme din bîrne în�heilalte
la capete !Şi se l ipeau pe dmă1.1.Ilitlru ou lut frămîntat cu pleavă şi paie.
Unele dm laJOeiSte case aveau d.te o odaie şi o tindă .La un capăt şi prispă,
fiind lipite !Şi vă'l"'uilbe pe dinlafară !Şi aooperi.te cu paie (Fi1g. 1 a).
·

Tot la ;r�ii din coline intilnim cel mai tfrecvenlte tipuri de casă
două odăi şi o tindă la mijloc, denwnită şală. Acestea erau con
&-truite din furci îngropate in pămînt, paiată !Şi vălărtnlci. IJa aceste tiplllri
de case, em nelipsit şoprul sem şopronul mre adăpootea animalele de
muncă,. iar ân pod, nătreţul.
cu

Pe dome!niile mănăstireşlti şi boi�i , in perioada feudalismului
dezvoltat , gospodăriile ţăranilor clăoaişi aveau un profil dominanJt ce
realier 4• Tiptl'l daiNicteristic este cel monoooelulfalr" cu fUJrci îngropate,
pereţi din vălă1ruci şi aooperişul din paie. Acestea mai pot fi întîlnite
in centrul oolinelor, m satul &ătoaia-Răchirtoasa, de pe fostul domeni'll
minăstiresc şi datează de la sfîrşitul secolului trecut (Fi g . 1 b). In faţa
casei se poote observla ştiubeiul de 1bătut pă�, confecţionat dintr-un
tnmchi de copac.
In secolru.l tT"eOUt, �n coline, pădurile asi:gunlu lemnul neoesar col'l 
eraru. durate din Jemn. Alglomei'oa�I'ea satelor �?i imputina
rea pădurilor datorită Werilor efed1:luiaJbe in mod neraţional a făcut ca.
noiile construcţii să se ridice din furci, paianrte şi vălătuci din l ut arne.s
teoat cu pleavă 'Şi paie. Numărul furcilor unei oonstru!Cţii era proporţio
nal cu mărimea şi planui clădirii. Acestea maroau pereţii �?i susţineau a

-;.tru.cţiilor oare

coperişul.
Dat fiind oa:racterul predominan•t cerealier al satelor din centrul
şi nordul oolinelor in oad:rrul .gospodăriei se poate observa o com parti
mentare a spaţiului in aşa fel incit acesta corespunde necesităţilor le
gate de : :adăposti!I'E!a animalelor şi a hranei acestora, depozimrea cerea
lelor, păstzrerea in\Tle'Tltarului agricol, precwn şi alte anexe.
Gospodălria de .tilp complex este rrezultatul dezvoltării economice a
satelor d in coline din secolele trecute şi prima jumătate a secolului nos
tru (ll'ig. 1). In oadruil 18'CESteia se preootică pe lingă cultivarea pămintului
şi creşterea animalelor, CUiltum viţei de vei şi a pomilor ; aceste pro
duse asigureu consumul inJtern, im surplusul lua drumul pieţii. Tot pen
tru oonsumltll intern se cultivau legwnele pe văhle apelor şi cînepa.
3 Antonovlci, Istoria comunei Bogdana, p. CLXII-CLXVI.
4 Po mpiliu Poghirc, op. clt., p. 178.
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Suprafaţa de teren imprejmui tă cu gard, pe care se găseau �te
locui nţla şi ron.strucţiile anexe, foruna sîliştea casei. O carecleristică a
scrtelor fost Tă�?ti din coli ne o constituie faptul că vetrele acestora
sîn t întinse, între s i l işte .de oase .aflîndu-se vii, teren arabil sau sal
ci mări i .
Cum este �i firesc, in oodrul gospodăriei, casa de locuit ocupă lo
CU!l centml. Deosebim trei tipuri de case oare corespu:nd unor etape
diferite ale evoluţiei lor planimebri.JCe. Casa monocelulară, cu o cameră
şi tindă �i cu două camere şi tindă centrală. La oel din UII'mă ti p i s-a
adă ugat chilierul, in spate sau Ja�beml, şi beciul sau zămnicul, sub una
din camere, oou sub chilier (Fig. 3 a).
Oi'ienbată spre drum, de oare se află depărtată la o distanţă de
20- 30 metri , oasa .a!I"e prispă şi stîl pi . Mai recent, acestui. tip de casă
i s-a adăugat cerdacul oare oferă posihi·litatea desfăşurării unui botlat
ornament de .tmfomj . Casa impreună cu ronstrucţi:ile a.nexe, a:li pite pla
nului (chi:lerul 'Şi beciul) capătă o funcţiol:malitate multiplă oferind spaţii
pentru depozitarea produselO'I" agro-..a;limel'lltare.
Spaţiul din faţa casei este ograda sau bătătura unde stau păsări şi ani
male miJci de our1le. lntrerea in ogn-.adă Se face pe poartă. Confecţionată
din leasă impletită din nuiele (la fel oa şi gruxlul), din bîrne sau scîn
duri, era amenajeltă cu grust � simţ estetic. Pe Ungă funcţionalitate poarta
indepJ.i.ne.1. şi un rol simbolic, de pază, impobriva stihiilor şi duhurilor
rele. Astfel ne explicăm prezenţa siluetelor aniropomorle la stilpii por
ţUar d in Corbasoa, Huruieşti, Li]XMl şi FUopana, unde capete an1ro
pomorfe stau de strajă la intrarea tn � podă·r ie Redescoperim in a
rec;te figuri exemple •grăitoare de artă, arta de a ciopli ou barda volume
şi chipuri stilizare.
Tot la drum se afla şi gardul, �mpletit din nuiele de lozie sau luncă,
aooperirt ou �ină de paie. Pentru 1mprejmuitul siJiştilor se intre
buinţlează spini, m ărăcin i şi oren� care alcătuiau săciul.
Pe la 1 763 se voobeşte de nLşrt:e vite oare .,in toţi anii strică �
durHe �i au innt de i-au mincat cîteva somă de oorrechiu", iar la 1827
aveam lămuriri despre nişte mocani care au lăs at oile să facă "bortă
prin gwdul nou ... " 6. De La 1 8 3 0 s-eu 'luat măSUII'i pentru 1n.EI"ădirea sa
telor şi pam ţarlnilor de către jitari, in timpul verii.
Pe una din laturile ogrr-ăzii se află şopronul 6 sau şoprul, de fO'l"'!lă
dreptunghiulară, ou la1Jura mică spre drum. T ipul vechi em construit
din bîrne :şi em destinat adăpostirii animalelor, fi ind rompartimeniflat in
funcţie de n'lll'Ilă:r'll!l de la!Ilimale 'Şi de specii. Podul ero folosi1t la pă.<;
tr.atul i·inului şi păringului si se incărea prin ·partea latemJă. Acoperisul
em in dtOI.llă ape, părţile latemle fiind împletite, em.u prevăzute cu des
chi-zături pentru f'm . In interior IŞOpni avea i esle din nuiele si des
părţituri de ;rn:iele.
Un tip mai recen t, nilmit grajd, se inotilneşte in ootul Glăvăneşti
alături de oasa cu cerdac (Fig. 5 a). Inălţ.area. acoperi.ş.ului deasupra cor.

.

5 Antonovici, op. cit., p. CLXII-CLXVI.
6 Tudor Parnfile, Industria casnicii la români, Bucureşti, 1910, p. 427.
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zilor, pentru a mări �ul de depozittJare a finului , a dat 11.a!Ştere unni
eliement de oons11r1Uicţie nou, 0Wl05Cll't sub nwnele de sinul grajd.ului.
lnV'entivitatea ţlăranului s-a dovedit a fi prerentă de datJa aoeasba prin
modul strălucit de îmbinare a funcţionalităţii cu frumosul. Splendidele
dan telării de tmfooaje şi decupalje precum �i oomb inaţiile de stilpi şi dia
gonale asi•gură aerisirea şi păsrtrarea in rele mai bune condiţii a finului.
Căsoaia era rOOil.S:trucţi.a. anexă destinată păstrării wimenbe-101" şi bău
turilor şi era compa!l'ltianerlltată astfel : o îirlpere săpată 'in pă·rrnnt care
proteja alimenrtele impo'briw. mgheţ.ului şi un fel de tindă unde se păs
trau unel te le egrloole. Tot aici em plasată şi rîşniţa, montată pe un sche
let de lemn sau .pe un suport de l'U!t, nelipsită în ·gospodăria ţărinească
de tip complex.
Cotetul pentru 'POrci şi coştereaţa ·pen!Wu păsări sint constructii a
neXIe ne'l'i<�i.te in gospodlăriile din coline. Ele au planuri pă'trate sau
dreptunghi!Ulare şi sint aooperit'e cu paie S&U hluji. (oooen i).
Pe ooalaltă latu!l'ă care illldhidlea ograda se rafla coşăriu 7 perxtru de
pozi:tat păpuşoii. de fonn ă elipsoidală dmpleiit din nuiele şi acoperit cu
paie sau cooen i. Asemenea l(!()oŞăre sint pe oale de dispariţie, cele mai
recente fiind cu planul dreptunghiular şi construite din leţuri. cu aco
perişul din scîndură SralU rta!blă.
Lîngă �ăr se •află perdeaua, un acoperiş intr-<> apă, sprijinit pe
patru turei, oare serveşte drept adăpost de zi .pen!tiru animale. Tot suib
perdea se adăposteşte şi cada cu ru:lesătun-ă (struguri).
Pentru oonservatud. fructellor fiecare .goopodărie işi confecţionead
lozniţă a SalU fol'OS'e\SIC cuptoarele oare oonsti.wie o construcţie e.nexă in
oazul dnd nu se arflă in chiler. In 1toaie satele .aşezate pe panfbele coli
nelor se intilnesc dricurile cu vii în prelungirea siJ:işti!J.or sau nu de
parte de a.oest.ea. Gospodăriile mai putemiJOe aV'eau cazanul de Tachiu,
llilJde sătenii tşi prelucrau borhotul de prune şi tescovina. Recent, oa
menii şi....au ronfecţionat J·a căldăreri o insba1aţie asemănătoarre , dar de
di mens i'Wli mai mici, folosită n'l.liiillai 1penltru producţia proprie (Fig. 5 b).
Din ogradă, pe o poQrlbă dle nu!ele �u k:lin leaţuri, se inlbra pe arie.
In vebri'le de sat ou case �răsfireote (Călbeşti....Priseoa:ni) aria avea un loc
bine determinat, in funcţie de poziţia siliştei, in spatele casei sau pe
LaJteral. In satele ou oase aglamemte arria se organi·za in af:are vetrei
sau la marginea ocesteia. La acest ·tip de arie se referă Tudor PamfHe
cind tşi aduce aminie de copilăria pel:Jrecută â.n satul rrepu, 1Si1rulalt in
su;dul Colinelor 'Dutovei : "Aveam o arie in sat, oarn departe de casă ;
in arie aveam o rpoi.ată ; in poiată nişte iesle şi sub paiele din iesle imi
puneam dimineaţa şi de-amiaza geanta ou cărţile ... " 9. Pe timpul anului
pe arie se g ăseau glugile de h1uji, şurHe de paie, d�iJe tde fin şi păring
7 Tudor Pamfile, Agricultura la români, Bucureşti 1913, p. 2 2 1 .
8 Aurel Turcuş, Loznfţa din comuna Mdluştent (Vaslui), f n Tibiscus, Timi
şoara, 1972, pp. 253-256.
9 Tudor Pamfile, Agricultura la români, Bucureşti, 1913, p. V.
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şi poroanele de fusole. •In timpul recoliării păioaselar aria devenea k>cul
din gos.podătrie u:nde muncea toată fa i:l ia, ajutată de vecini oou de rude.
Folosi rea an de an a aceluiaşi loc pentru treiera1Jul cu aj utorul ani
malelor a !făcUit ca aria 5ă oope'te o fQI1mă plată, cu o ckoonfednţă de
limitată precis. Sisbemrul arhaic de treierat cu animalele to, s-a menţinut
in Coline! Tutovei pînă la j.wnătatoo seoolului al XX...J.ea, cînd a fos t în
locuit, •treptat, cu rbreieratul mecanic. In aceste condiţii arria 51e orga
nim la maJI"ginea satul•ui, unde ţă'l".mii oărnu snopii şi dădeau .şmile,
aşteptînd apoi rindul la treier.
m

Dispunerea construcţiilor anexe la gospodăriile din coline nu ur
mează o regulă rigidă. Ene sînt ordonate de către fiooare sătean in func
ţie de poziţia sîliştei faţă de drum în aşa :fel incit oasa să fie orientată
cu faţa la poartă, iar şopronul cu latura mică.
Acesrt tip de gospodărie corespunde secolului trecut �i primei j u
mătăţi a secolului nostru, cind agricultJura a cunoscut o dezvoltare ro
pidă oauzaltă de ceri nţele �rui cu cereale. Gospodăria devi ne un
important depozit de nutreţ.uri 'Şi de cereale, iar oons bruJCţiile anexe au
luat amploare atî.t ca număr, cit �i oa mărime.

Peisajul ebnognfic a1 satelor din zana ooli n.ară a PocHşului Maldo
venesc se Te.'llarcă 1x>cmai prin folosirea paielor şi hlujilor, alături de
stuf şi rigoz, la acoperitul oonstnJcţiHor anexe �i a caselor bătrin�ti.
Astăzi, în &altele din coline , s-au .produs mutaţii C81U:7.ate de t{'aru;
fo.nnarea socialistă a agriculturii. Micşorarea numărului de construcţii
anexă. reducerea ogrăzii, dispariţia a<riei , a cărei funcţionalitate ince
tase de mul·t, au dus la mărirea supralfeţelor cu.Mivate m jurul Ca.'>ei.
Noile oase cme se construiesc, folosind no.i categorii de material-e, su
plinesc funcţionalirba.rea anexelor de altă dată, iar fieoore po:r:ţiune de
teren este judicios cultivată �i folosită. Sistematiz.a.rea eşeză·ri lar rurale
din coline ne oferă un cadru nou �i o viziune nouă asupra satelor oare
îşi schimbă inf�ŞB!r'ea sub ochii noş.tri.

LE M�NAGE PAYSAN DE TYPE COMPLEXE
DES COLLINES DE TUTOV A
R e sume
L'auteu r presente la maison paysanne de type complex de la zone Colinele
Tutovei, province Moldavie. Le devellopement de l'agriculture avec ses branches,
dn siecle passe et jusqu'ă la moitie de not.re siecle, a determine l'apparition â cOte

de la maison d'une serie de constructions anexes.

Construites des divers materiaux,

ces

anexes servaient pour abriter les ani

maux, pour les nourrir et aussi pour deposer des cereeles, les aliments et le vin.
S:mt presentes les elements arti.stiques rencontres aux portes, aux maisons et
aux construction anexes, specifiques pour la zone etnogra!ique respective.
10 Ibidem, p. 207.
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Eourie ă coups de verges, Căbeşti-Podu Turcului, district Bacău.
Malson et ecurle type 1900, Glăvăneşti-Bacău.
Chaudiere pour l'eau de vie saisoniere Căbeşti-Podu Turcului, BacAu.
Le bAti des bal lots ă l'aire du village, Căbeşti-Podu Turcului, district
Bacău.
Des meules de tiges de mals dans les arbres, Antoheşti-Oncestf. district,
Bacău.
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Fig. 1. a
Casă cu cameră şi tindă, Răchitoasa, jud. Bacău.
b
Casă monocelulară, Brătoaia-Răchitoasa, jud. Bacău.
-

-
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Gospodărie de tip complex din Colinele Tutovei.
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Fig. 3. a - Casă cu două camere, tindă centrală, chiler şi beci, Fărcaşa-Răchitoasa ,
jud. Bacău.
b - Casă cu tindă transformată in cameră, Magazia-Răchitoasa,. jud. Bacău.
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Gard de nuiele, Căbeşti-Podu Turcului, jud. B:�cău.
Fig. 4. a
b
Poartă şi şopru, Lipova-Bac<lu.
-

-
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Fig .. 5. a - Casă şi grajd tip 1900, Glăvăneşti-Bacău.

b - Căldare de rachiu sezonieră, Căbeşti-Podu Turcului, jud. Bacău.
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b
Fig. 6. a - Ciăditul baloturilor la aria satului, Căbeşti-Podu Turcului, jud. Bacău.
b - Clăi de coceni in copaci, Antoheşti-Onceşti, jud. Bacău.
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DAMIAN P. BOGDAN, PALEOGRAFIA
ROMANO-SLAVA, TRATAT ŞI ALBUM,
Bucureşti, 1978, 39 1 p. + LXVIII planşe.

Rod al unei bogate �i indelungate activităţi dida.ctice şi ştiinţifice,

l:t.llrlra!l"ea pe oare o prerentăm se inscrie ca o rea limre de seamă i n stu
dlHe OOTlfia'cn:rte rpalEOgmfiei româno-sl.a:ve. Nume de prestigiu in OOI"'Ce

tările de specialitate, Damilan P. Bogdan a intocmit un trntat de sinteză
deosebit de dooumen1at care se preziilltă ca rm uttl -şi valaro6 instrument
de lucru rru numai penltru ceree1:.ă tori i din domeniul paleografiei ci pen
tru 1boţi cei oe se i� de isteria �i culbura românească '\reche .
In Cuvînt înainte (p. 5-6) semnat de Ionel Gal, directorul genentl
al Arhivelor Statului din RepUblica Socialistă Româ n ia , se arată că "In
tre preocupările de prim plan ale Di�iei generale a Arhivelor Statu
lui Gt4 publioarea l1.J10rărilor odgmale de specialitate, alcătuite ca rod al
cereetărl i boptu.lui te2Jaur dooumentar ce-l are in păstrere, răspunzînd
�el exigenţelor cultuMl--educative ale societăţii noastre socialiste".
Prin ţinuba sa ştiinţifică, luarn.rea de faţă faoe cinste atit autorului cit şi
Alrhrvelor StatuJui sub egida că:roNl s-.a publicat.
In Prefaţd (p. 7), după oe relevă preocupările sale îndelung.ate în
acest domeniu, autorul precizează faptul foarte important că " In tregu l
ma.berlal din această oarle a fost apoi pus la curent cu noile cercetări in
domeniJul atit de bogat al pa.leografiei şi cu dezvoltarea a�i ştiinţe
in ul.timele decenii".
Tmbatul �este alcătuit din 2 .părţi

I Pleografia româno-slavd (p. 1-391) şi
II Album (p. 1-100).
Prima par1te este alcătuită din IX oapiaole preceda:te de Introducere
(p. 9-53) in oare D. P. Bogdan după ce define.ş.te paleografia oa �tiinţă
speci-ală mai mult decît oa ştiinţă auxiliară a istoriei , e xpune metodele
de :hz.cru, legăturile paleografiei ou oele1alie ştii nte 'auxiHare ale isroriei
(epigre.Ua, si.gilogrefia, diplomati,oa, cronologia etc.), goodul de exocti 
Late al premizelor paleogrefioe, �eltle metodologice in pal-eogr.-:tfie şi
se iDCheie ou tehniooa. in serviciuJ pal·eogmfiei. Merită să fie relevate pa
ragmiiele Concepţii vechi şi noi in paleografie, Importanţa şi utilitatea
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paleografiei şi,

in mod special, Tehnica în serviciul paleografiei in care
D. P. Bogd:an p�intă ul timele cuceriri ale tehnicii (l:ama de sticlă nu
mită "Holdor" şi xerogmfia) şi ·aportul ace�i.ore i n dezvoltarea studiilm·
paleogmafice.

In oapito.lul I in tilbu lat Inceputurile şi dezvoltarea paleografiei ro
(p. 55-93), după ce subliniaz ă "stringenta legătură a pale(}
gr:af iei noostlre cu paleogrefiile : tgtr"eOCă, bimn tin ă .şi cele siaw propriu
zise", autoi'Utl prezi nt ă, in mod ari:tic, (relevînd calităţile, limitele şi de
fide nţele) lucrărNe consaCNlte dezvoltări i paloogrofiei. Con tribuţi i le la
dezvoltarea paloog:Ilafiei sînrt; clasificate .astfel : Reper1torii 'Şi 'cataloage de
manusorise ; Stwdii şi ed'iţii de manuscri-se ; Repertorii, indid şi oatalooge

mâno-slave

de ·do01.lll1Jente ; Eldiţii de documente ; S:tudii de paleogrefie ; Manuale de
pa'loogrefie şi A�bume de paleogmfie. Pentru iieoore grupă in .parte,
D. P. Bogdan prezintă sepali"at mai întîi conmbuţita românească şi apoi

lucrări,le ceroetăto:rHor străini. Capirtolul se i ncheie cu istoricul predări i
paleografiei rom âno�slave în invăţămîntul superior.

Ca pilţ)o}ul II, Izvoare ale paleogr.afiei româno-slave (p.- 95-130), este
consacrat preZJenttării celor mai importante texte. A. Manuscrise (înc�piod
cu oele mali voohi şi pînă in sec. XVIII) ş i B. Documente. Subliniem fap
tul că preze n·tarea se face pe provincii istorice : Ţ&18 Românească, Mo�
doVIB.; Tr:ansi'lvani·a , Maramureş şi Banat. In aoest capitol , - irn�ine a
culturi i vechi :român�ti in limba slavonă - se prezintă informaţii Jlre'"
ţioase �eritoare la unele manlllSC'rise �i 1a locul de păstmarre a acestora
(depozitele din ţla.Tă .şi de peS'te hotare). Menţionăm şi oontribuţia lui
D. P. Bogdan ·la cunoaJŞterea operii renwnirulrui cărtumr mitropolitul A 
nastasie Orimoa : Ia cele 22 de manuscrise cunoocute �i studiate· de Emi l
'J'urdoonu, mai adaogă alte '6 di ntre care 3 se află in ţară şi · 3 peste
hotare.

I ntitulat Alfabetele slave vechi, capitolul III. (p. 1 3 1-161) este con
sarQ1"181t ţrezentării aHaibeTe.lo.r glogilotic �i ohiriHc şi a diverselor pro
bleme oa : prlori•taJbea, valoarea numerică a li:be relor etc.

In capitolul IV, Inceputurile grafiei româno-slave (p. 1 63-1 76), se tra
tează, intre alttele, valoarea fonetilcă ta literelor , valoarea lor numerică,
tipua-ile 1grnfiei şi data introducerii la români a alflaheteloc slave vechi .
Autorul emite ipoteza că "in an i i 9 1 3-927, pi"aclica lit'lll"gh ie i slave a· fu
cepll't a se introduce la nord de Dunăre (p. 1 76).
Oapi1olul

V, Evoluţia scrisului textelor paleogra.fice româno-slave

(p. 1 77-256), este consacrat evoluţiei ·g.rafiei chirilire i n textele româno
slaw. AutOfrutl acordă cea mai mare atenţie rotegoriilor soritsului 'Şi Slba
diilor prin oare a trecut sarisuJ pa leogra fic româno-s lav . Aprofundind
dive-rsele aspecte ale sorierii, D. P. Bogdan relevă &erierea capitală din
manuscrisele noastre �i f•aoe interesante referiri 1a aspe:::-:tul grafic al
unor plllblioaţii cum aJr fi Liturghierul publioot de Macari e in ·anul 1 508.
Auto:rul d.iS'tinge 2 ttipuri de scriere unciclă specifi-ce manus-criselor � i
aJ!be 2 tipuri specifice diplomatidi. In continuare, prezintă serniunciala
(manusariptică şi diplomatică), min uscula sub 2 .aspecte : veche· fii nouă
şi 2 tilpuri de cursivă . Relevăm faptul că pentru fiecare rtip şi subt i p de

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

RECENZII'

�

PREZENTARI

317

!-loriere ex,emplificările a utoru Lu i sint pre7Jen'1late separrat pe regiuni
istorice.
Capitolul se incheie cu un paragrnf referitor la prezenţa intre lite
rele chir il ice � unor grafeme ·greoeşti �i 1atine şi a unor cifre a:mbe în
looul liteTelor chirHice cu va loare numerică.
Denum it Sistemele speciale grafice, ca pitolul VI (p. 257-283) este
col1iSalCI'Iat d iv erse lor moduri de abrevieri pe oare autorul le expune
foarte detaliat tŞi criptogramelor.
ln capitolul VII, Suportul grafiei (p. 285-3 10) >autorul prezintă ma
teri<alul gmfic : peTga.mentul tŞi hiJrtia expuse in strînsă legătură cu ori
gi ruea �i evoluţia gmfiei, relev'î.nd oal.1taJtea tŞi cantitatea pergamentelor
folosi1le in ŢăriJe Române, precum şi provenienţla hîrtiei, calitatea şi can
titf:.ate a hirtiei pe oare sînt scrise teX'te.le rornâno-slave. ln ()()ntinuare ,
insistă asUpra lfiligranologiei in serviciul paleogreiiei şi preizntă indicaţii
metodologice IŞi pmctice deosebit de utile oa bază a studiului fi l igrane
lor şi criterii penltru da.1larea textelor paleografice.
In oapitdlul VIII (p. 3 1 1-31 3), autorul preZintă Ustensilele grafice
(pan a , cuţitul, silice, linia şi haragul).
Ulrtimul capitol, IX (p. 31 5-320) IOUprinde in formaţi i referitoare la
oerne1urHe , nisipul �i soluţia aur folos�te ln ·texrtele pa:leogtrrafiei noastre.
In incheiere, (p. 321-322), D. P. Bogdan relevind spiritul creator
o.l scr�biJlor români raNl'tă că "majoritatea manUJSCriselor moJ.doveneşti in
oomiluncială m1 avut o oaligl'afi� !&'tlit de pregnantă incit aceasta a dus nu
numai rla imi-tarea scrisulu i respectiv in unele ţări slmre ci !Şi la făurlin!a
din l iterele oalirgN!fiooe alie oodexurilor din Moldow, a matriţlelor primei
ti.pogNI:f i i de la Moscova, din sec . XVI" (p. 322), afi·rmaţie oare este cel
mai irumos omagiu adus paleogmfiei şi culturii vechi româ neşti .
ln continuare , tratetn.d mai cuprinde rezwn.gte concise in Iim�
f'J'Ia.I}oeză (p. 323-325) şi in limba IMJISă (p.327-329) ; Lista abrevierilor
(p. S31-336), precum şi un Indice general (p. 339-386) cuprinzător şi
deosebit de util pentru cereetărtor ii acestor discipline.
Partea a doua, irntitulată Album (p. 1-1 00), cuprinde o Prefaţă in
lilmba II'IOmână (p. 3-5), în limba !Mnceză (p. 7-10) şi in limba rusă
(p. 1 1-13), .fn roaTe autorul prezi'll.lbă istoricul rpublioăiii. i albumelor palea
grafice româno-s.liarve ul"1llltla ă de LXVIII de p1an.'?e (dintre oare unele
in culori) in oonldiţii gmfirce ldeosebi!te. Sel.ecţionate din d iverse epoci şi
regiuni, planşele dau o imagine fidelă a diverselor tipuri ale paloogra
fiei de la noi.
LuOl'larea se evidenţiază prin n i velu l ei ,ştiinţific inalt, prirntr-o do
oumenlbare deosebită cu o bi.bliog71afie hogată ·şi ira curent cu ultimele cer
cetări oa şi prin mOOul de a inoaldra paleogra.fia româno�1avă in con
textul european.

Originea şi dezvoltarea paleog mf iei româno-slave sint oercetate atit
prin prizma cond i ţii lor interne cit şi a infLuenţelor s tră ine cu eviden
ţ'ieorea trăs ături lor proprii paleogmfiei rnoastre.
Rezultat al unei munci susţinute tŞi al unei concepţii unitare, tmta
tul se prezint ă oa o istorie a deZNOltării paleogrra.fiei în general şi a ce
lei II'01Ilâneşti in special în oare, fiecare din mul'ti·budinea de aspecte
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prezentate este incadmt dn contextul cunoştinţelor largi ale disciplinei
Menţionăm, de asemenea, e�erea cl-ară, CU!I'Sivă, .al!:răgătoa!I-e.
Ap!'eciind caHtăţile deosebi te ale lucrării, ne penni-tem să facem
următoarea remarcă sugerată de lectura ei : Ipoteza că texte le slave
'v-ecll i Sav vina kniga, Codex Suprasliensis şi Evangheliarul de la Reims
ar fi fost sorise pe teriltori:u patriei noastre nu a :intrunit toate sufragi ile
speciJal1ş.tilor, ma i sint -şi alte păreri oontrn·rii şi nu există suficiente ar
g umente convingătoalre in sprijinul .acesteia ; dru pă părerea noastră, ar fi
fost mai indi ca t să fie prezenibaiă oa o ipoteză şi nu cu afi;rmaţia ca te
gorică (p. 95-97}, cu referi 1a aceste manuoorise şi cu planşe (planşele
1-III). P.rezenrta.rea ca ipoteză nu .ar fi dănn·at cu nimic ·tratatului. De
altfel, cuLttma românetască veche, � cum a evidenţiat in moo m�
gistml autoruJ, dispune de un temur inestimabil spre a oo f.i nevoie de
a inoad:ra în ea şi acele manuscrise al căror loc de copiere este incă
supus discuţiilor.
In continuare, ad'lliOem două oompletări de detali·u de care au.tanuJI.
- dacă le va �idera utiJe
ar pubea ţine seama in pregă,tiii"E!Ja edi
ţiei a II-a oaJre, desigur, nu va intirzia.
1 . Codex SuprasZiensis a fost reeditat la Graz in anul 1 959, după
ediţia lui SeveTia.nov.
2. TetraevangheZuZ scris de ieromonahuZ Onufrie (p. 1 0 1 ) 5e află
actualmente la M'll2lE!'Ul de artă al R. S. România. manuscrisul nr. 1 2.
Remarca noastră ca şi cele două completări nu dimiJl'Uează cu . nim ic
valoarea lucrării oare are calităţi incontestabile �i se impune oo o
preţiosă contribuţie loa dezvoltarea cercetărilor in domeni·U!l pa:leografiei .
-

LUCIA DJAMO-DIACONITA
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CRONICA ACTIVITAŢII SECŢIEI
DE ISTORIE PE ANUL 1979
de ELENA ARTIMON

Continuind tradiţia inoepută cu numărul precedent al publicaţiei noastre, in
acest număr facem o scurtă trecere in revistă a activităţii desfăşurate de colec
tivul �teeţiei de istorie din cadrul Muzeului judeţean de istorie şi artă Bacău, in
a.nul 1979.
1. CERCETARI ŞTllNŢIFICE
a. S4pdturt arheoloqice :

ALEXANDRU ARTIMON : 1. Comuna Tirgul Trottlf, judeţul Bacllu. In campa
nia din anul 1979 au continuat cercetările arheoloeice In aşezarea medievală (ve
chiul Tirg Trotuş), cu care prilej S-6 dezvellt o locuinţă cu pivniţă datind din
sec . XVI-XVII, precum şi o altă locuinţă cu fundaţie de piatră de rlu, Incadrat!
cronolol(ic in a doua jumătate a sec . XVI-prima jumătate a sec. XVII.

2 . Comuna Adjudul Vechi, jud. Vrancea. Cercetările arheologice lntreprinse
la Adjudul Vechi ln campania anului 1979 s-au soldat cu dezvelirea unor urme de
locuire din sec. VIII-IX şi din sec. XV-XVII.
De asemenea, s-au dezvelit 1 3 morminte aparţinînd unul cimitir din sec. XVI
XVII. Lucrările s-au efectuat in colaborare cu Muzeul de istorie şi etnografie
Foa;ani.
VIOREL CAPITANU : R4cl1tl1u, comuna Horgeşti, jud. Bacllu. Cercetările arheo
logice lntreprinse in campania din 1979 au fost continuate pe acropolă, atacin
du-se noi secţiuni cu care prilej au fost descoperite noi şi importante vestigii
apartinind epocilor : bronzului - cultura Monteoru le 3 le 2 şi La Tenului geto
dacic.
IOAN MITREA : 1. Davident, com. Ţibucani, jud. Neamţ. In campania din anul
1979, au continuat cercetările in a.sezările din secolele VI-VII e.n. din punctul
,.La izvoare Spieşti".
2. lzvoare-Bahna, comuna Bahna, Jud. Neamţ. In anul 1979 au continuat să
păturile arheologice in a.,ezarea prefeudală din punctul "La pod la Hărmăneşti".
unde au fost descoperite materiale atribuite sec. VIII-IX. In punctul "La Rădi",
din preajma satului Cirligi, corn. Filipeşti, S-6 descoperit un mormint bastarnic, o
locuinţă carpică şi fragmente ceramice din sec.. IV e.n.
DAN MONAH : Poduri, comuna Poduri, jud. Bacău. In campania din anul 1979
a fost efectuat un sondaj de informare in punctul "Dealul Ghindarul" cu care
prilej s-a constatat că aşezarea are următoarele nivele de locuire : Precucuteni II,
Precucuteni III, fază finală Precucuteni III, două nivele din laza Cucuteni A
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şi un nivel Cucuteni B. Au fost descoperite vestigiile a 11 locu in t e Precucuteni şi
Cucuteni.
b. Cerce•iiri de arhivă.
LUCIA ANTOHI

Aspecte privind evoluţia mişcării muncitoreşti din Tg. Ocna.

ELENA ARTIMON : A specte privind dezvoltarea .�ocial-economică şi politică
jud. Bacău in perioada 1 850-1 918.

a

Il. LUCRARI ŞTIINŢIFICE APARUTE IN ANUL 1979
ALEXANDRU ARTIMON : 1. Un tezaur monetar din sec. XV-XVI descoperit la
Budeşti-Piopaoo, jud. Bacău, în Carpica, XI, 1979, p. 231 şi urm. (in colaborare cu
Ioan M:trea).
2. Raport preliminar, de cercetare arheologică la Ad;udul Vechi. jud. Vran
cea, in Materiale şi cercetări arheologice Oradea, 1979, p. 369 şi urm. (in cola
borare c u Anton Paragină).
,

ELENA ARTIMON : Cronica activităţii secţiei de istorie, pe anii
Carpica, XI, p. 357 şi urm.
VIOREL CAPITANU

1977-1 978, in

1. Descoperiri arheologice aparţinfnd epocii bronzului din

jud, Bacău, in Carpica, XI, 1979, p. 135 şi urm. (in colaborare cu Vasi le Ursachi).

2. Raport privind săpăturile arheologice de la Răcătău, jud. Bacău, in Mate
riale şi cercetări arheologice, Oradea 1979, p. 139 ·şi urm.
3. Dave şi stăpfnii lor - Tamasidava, in Magazin istoric nr. 12 (decembrit>)
1979, p. 31 şi urm.

IOAN MITREA : 1. Cercet4rt arheologice privind secolele IV-XI in judeţul Vran
cea, in Stud i i şi comunicări, Focşa ni, 1979, p. 45 şi urm.
:Z. Influenţe bizantine fn cultura materială şi spirituaUi din regiunea subcar
patfc4 a Moldovei in secolele VI-IX, in SCIVA, tomul 30, 1979, 2, p. 145 şi urm.
3 Descoperiri arheologice din secolul al IV-lea, fn comuna Dămieneşti, jud.
Bacău, in Carplca, XI, 1979, p. 1 7 1 şi urm.
4. Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Budeşti-Piopaoo,
jud. Bacău, in Carplca, XI, 1979, p. 231 şi urm. (in colabo'l:'are cu Al. Artimon).
5. Bac4ul tn acte şi documente (XI, in Ateneu, revistă aodal-<:ulturală a Co
mitetului judeţean de cultură şi educaţie socialistă, BacAu, nr. 137, martie, 1979 ;
XII, in Ateneu, nr. 138, iunie 1979 : XIII, in Ateneu, nr. 139, septembrie 1978 ;
XIV, in Ateneu, nr. 140, decembrie, 1979).
6. Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret in secolele VI-IX'.
Rezumatul tezei de doctorat, Institutul de istorie şi arheologie, Cluj-Napoca, 1979,
25 pag.
DAN MONAH : 1. Raport prelfmioor de cercetare arheologică la Mărgtneni-Cetă
ţuia, fn Materiale şi cercetAri arheologice, Oradea , 1979, p. 79 şi urm.
2. Raport preliminar de cercetare arheologfcă la Podei, Tg. Ocna, in Mate
riale şi cercetări arheologice, Oradea, 1979, p. 75 şi urm. (in colaborare cu Silvia
Antonescu).

3. Idoli "en violon" din cultura Cucuteni, in Cercetări istorice,
laşi, 1979.

1978-1979,

4. Date şi ipoteze asupra agriculturii cucuteniene, in Cercetări ag.ronomice in
Moldova, laşi, 1979
sub tipar (fn colaborare cu Ştefan Cucoş).
5 . A �e:zarea de la l'rfărginent-Cetăţuia, în Docwnente noi descoperite şi infor
maţii arheologice, Bucureşti, 1979.
6. Vechi comunităţi umane pe Valea Trotu.şului, fn Documente noi descoperite
fi informaţii arheologice, Bucureşti, 1979 (in colaborare cu Silvia Antonescu).
7. Topor de tip Monteoru descoperU la Mileştii de Sus, jud. Bacău, in Car
pica, XI, 1979, p. 159 şi urm. (in colaborare cu Eugen Zaharia).
-
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III. PARTICIPARI L A SESIUNI SI SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE
LUCIA ANTOHI : 1. Politica de aliaRţe a P.C.R. in pregdtirea in.!urecţiei, Sesiunea
ştiinţifici .,Judeţul Bacău la a XXXV-a aniversare a eliberării patriei de sub do
minaţia fascisti", Bacău, 29 iunie 1979.
2. Aspecte privind dezvoltarea economică şi socială a ;ud. Bacdu in perioada
1919-1 947, Sesiunea de rapoarte anuale, Sibiu, 29-31 octombrie 1979.

ELENA ARTIMON : 1. Personalitatea lui Al. I. Cuza, Simpozionul, ,.Unirea din
1859 - moment crucial in afirmarea şi dezvoltarea Homâniei moderne" Bacău,
20 ianuarie 1979.
2. Istoriografia românească despre insurecţia armată antifascistii şi antiimpe
riall.!tă din august 1944, Sesiunea ştiinţifică ,.Judeţul Bacău la a XXXV-a ani
vet�sare a eliberării patriei de sub domin·aţia fascistă", Bacău, 29 iunie 1979.

3. Aspecte privind dezvoltarea socfal-economicd şi politicd a jud. Bacdu în
perioada 1850-1918, Se.:;iunea de rapoarte anuale, Sibiu, 29-31 octombrie 1979.
4. Valorificarea muzeisticd a unor obiecte de istorie modernd provenite din a
chiziţii ,.Colecţia Procopie Strat", Sesiunea ştiinţifică ,.Noi valori din patrimoniul
c ul tural naţional", Bacău, 24 noiembrie 1 970.

ALEXANDRU ARTIMON : 1. Inceputurile ora�ttlui Bacău în lumina descope
ririlor arheologice. Sesiune ştiinţifică organizată de Liceul industrial nr. 1, Ba
cău, 24 februarie 1979.
2. Cercetdrlle arheologiee din aşezarea medievald ele la Tg. Trotuş (campania
1 978}, Sesiunea de rapoarte, Oradea, 9-11 martie 1979.
3. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Adjudul Vechi, jud.

Vrancea (campania 1978}, Sesiunea anuală de rapoarte, Oradea, 9-11 martie 1979.
4. Cercetări arheologice In aşezarea medievală din com. Ştefan cel Mare, jud.
Bacău (campania 1978), Sesiunea anualA de rapoarte, Oradea 9-11 martie 1979.
5. Noi descoperiri arheologice privind epoca medie11ală din jud. Bacău. Se

siunea ştiinţifică ,.Noi valori din patrimoniul cultural naţional", Bacău, 24 no
Iembrie 1979.
8. Contribuţii la cunoaşterea oraşului medieval din Moldova centra14, Sesiune
ttilnţifică, Vaslui, 1-2 decembrie 1979.
7. Noi date arheologice şi istorice privitoare la oraşul şi satul medieval din
judeţul Bac4u. Sesiune ştiinţifică, Focşani, 15-18 decembrie 1979.
VIOREL CAPITANU : 1. Civtuzaţia geto-dacică din bazinul Siretulut. Simpozion,

Oradea, 8 martie H l79, Satu Mare, 11 mai 1979, Baia Mare, 28 iunie 1979.

2. Cercetări arheologice in aşezarea dacică de la Rdcătău, jud. Bacău (cam
pania 1 978), Sesiunea anuală d�! rapoarte, Oradea, 9-1 1 martie 1979.
3. Noi descoperiri arheologice fn cetatea dacicd de la Răcătiiu. Sesiune ştiinţi

fici ,.Noi valori din patrimoniul cultural naţional", Bacă u, 24 noiembrie 1979.
4. Contribuţii la cunoaşterea civiltzaţiei geto-dacice din bazinul Stretului, Se
siune ştiinţifică, Alba-Iulia, 1-2 decembrie 1979.
5. PrezenţG produselor greco-romane In zona nord-ponticii a Pontului Euxin fn
cetilţuia de la Răciit4u, Sesiune ştiinţifică ,.Pontica", Constanţa, 5-7 noiembrie 1979.
8. De1coperiri arheologiQe in partea de nord-est a ;ud. Vrancea, Sesiune ştiin
ţifică, Focşani, 15-16 decembrie 1979.
7. Cetăţile dacice de la Brad şi Riicătău., Sesi une ştiinţifică organizată de Liceul
industrial nr. 1 Bacău, 24 februarie 1979.
IOAN MITREA : 1. Continuitate şi romanitate în regiunile de la răsărit de Car
paţi ale Romdnlei, fn sec. VI-IX, Sesiune ştiinţifică organizată de Liceul industrial
nr. 1 Bacău, 24 februarie 1979.
2. Cercetările arheologice din aşezarea prefeudald de la Davideni, jud. Neamţ
(campania 1978}, Sesiunea anuală de rapoarte, Oradea, 9-11 martie, 1979.
3. Rezultatele cercetărilor arheologice din aşezarea prefeudală de la Izvoare
Bahna (campania 1978), Sesiunea anualA de rapoarte, Oradea, 9-11 martie 1979.
4. Dovezi privind prelucrarea metalelor In aşezările din sec. VI-IX, din re
giunea subcarpaticd a Moldovei, Sesiunea ştiinţifică, Sibiu, 30 martie 1 979 .
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5. Contribuţii arheologice la cunoaşterea populaţiei autohtone din regiunea
subcarpatici1 a Mol dove i in sec. VI-VII e . n. , Sesiune ştiinţifică, .Cluj-Napoca .25-27'
mai 1979.
6. Insurecţia antifascis tă şi antiimperialisti1 din august 1944 - act energic de
demnitate naţională a poporului român ; Sesiunea ştiinţifică "Judeţul Bacău la a
XXXV-a aniversare a eliberării patriei de sub dominaţia fuscistă" ,Bacău, 29 iu
nie 1979.
7. Muzeul şi educaţia patriotică a e levi lor, Sesiunea ştiinţifică "Judeţul Bacău
1a a XXXV-a aniversare a eliberării patriei de sub dominaţia fascistă", Bacău, 29
i un i e 1979.
8. ,.Ştefan cel Mare şi epoca sa", Simpozionul "Ştefan cel Mare şi epoca sa·•,
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, jud. Bacău, 7 iulie 1979.
9. Noi descoperiri arheo logice in judeţul Bacău privind epoca de formare a
poporului romctn. Semnifica.ţta istorico-arheologic/1 şi muzeisttci1 a acestor desco
periri, Sesiunea ştiinţifică "Noi valori din patrimoniul cultural naţional", Bacău,
24 noiembrie 1979.
DAN MONAH : 1. Sll.păturile arheologice de la Mll.rgine ni- Cetăţuta, judeţul Bacll.u
(campania 1918). Sesiunea anuală de rapoarte, Oradea, 9-11 martie 1979.
2. �ocuirea .eneo lUici1 de la Mitoc-Valea lui Stan, jud. Botoşa ni (cam.pan.fa 1978},
Sesiune anua�ă de rapoarte, Oradea, 9-11 martie 1979.
3. Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice de la Podei-Tg. Ocna, jud.
Boci1u (campania 1978), Sesiunea anuală de rapoarte, Oradea, 9-11 martie 1979 (in
colaborare cu Silvia Antonescu).
4. Ipoteze cu privire la originea idolilor "en violon" din neoeneoliticul romd
nesc, Şesiunea ,tiinţifică "Pontioa", Constanţa, 5-7 noiembrie 1979.
5� Descoperirile a.rheologtce din comuna Poduri. Persp ect iv el e de acQP�rtre
a unt)r goluri tematice, Sesiunea ştiinţifică "Noi valori din patrimoniul cultural na
ţional, Bacău, 24 noiembrie 1979.
6. Mormint "Costişa" descoperit le Poduri., jud. Bacău, Sesiune ştiinţifică, Vas
lui, 1-2 decembrie 1979.

IV. ORGAN IZARI DE SESIUNI ŞI SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE
In cursul anului 1979, secţia de istorie a Mu zeului judeţean de istorie şi artă
Bacău, a organizat sau a colaborat la organizarea tinnltoarelor sesiuni şi sim
pozioane :
a) Sesfur&i
- Judeţul Bacău la a 35-a aniversare a eliberării patriei de sub dominaţia fas
cfst4, Bacău, 29 iunie 1979.
- Noi valori din patrimoniul cultural-naţional, Bacău, 24 noiembrie 1979.
b) "Simpozioane
- Unirea din 1859 moment crucial fn afirmarea şi dezvoltarea Romclntel
moderne, Bacău, 20 ianuarie 1979.
- Eroicele lupte ale ceferiştilor şi petroltştUor dfn tanuarte-februarte J933,
Slănic-Moldova, jud. Bacău, :16 :februarie 1979.
- 30 de ani de agricultură soctalist/1 fn Romcinia, Bacău, 3 martie 1979.
- Permanenţ/1 # continuitate In epoca formll.rii poporului romcln, Comineşti,
jud. }31acău, 26 aprilie 1979.
- Importanţa istorică a celui de al XII-lea Congres al P.C.R., Bacău, 1 no
iembrie ; Bu huşi 25 noiembrie 1979.
- Crearea statului dac centralizat şi independent din epoca lut Burebfstd1
Moineşti, jud. Bacău, 8 noiembrie 1979.

V. EXPOZIŢII TEMPORARE
In cursul anului 1979, colectivul secţiei de istorie a ortani zat un numAr de 1
expoziţii temporare :
- 120 ' de ani de la Unirea prlncipatelar Moldova şi Ţara RomAnească.

- De la Burebista la Decebal.
- 30 de ani de agricultură socialistă in RomAnia.
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- Ştefan cel Mare şi epoca sa.
- 35 de ani de la eliberarea României de sub dominaţia fascistă.
- Valori din patrimoniul cultural naţional.
- Civilizaţia geto-da.că fn perioada clasică, fn colaborare cu Muzeul de istorie a Transilvaniei şi Muzeul de istorie a municipiului Bucureşti. Expoziţia a fost
itinerată in 1979 de CCES in Belgia, Luxemburg şi Italia.
Menţionăm faptul că, deşi in prezentarea succintă a a�tei eronici ne-am re
ferit doar la activitatea ştiinţifică şi expoziţională, colectivul de muzeografi ai sec
ţiei de istorie a desfăşurat şi in cursul anului 1979 o bogată activitate cultural
educat ivă şi politică fn instituţiile, intreprinderile, şcolile şi căminele culturale din
judeţ, susţinînd peste 250 conferinţe şi simpozioane axate pe teme fundamentale din
i�toria patriei sau aspecte locale privind istoria judeţului Bacău.
Buna reuşită a acţiunilor cultural-educative s-a datorat şi faptului că mai in
totdeauna conferinţele "fi simpozioanele au fost însoţite de diapozitive şi expoziţii
axate pe tematica supusă atenţiei publicului.
Articolele publicate in presa centrală şi locală sau in buletinul cultural-educativ,
prezentările la posturile de radio Bucureşti, laşi şi centrul de radioficare local, pri
vind imbogăţirea patrimoniului muzeal sau prezentarea diferitelor momente din
istoria patriei, au avut drept consecinţă firească sporirea interesului publicului pen
tru istoria patriei in general şi pentru istoria locală in special, precum şi creşterea
numedcă a celor ce vizitează muzeul de istorie.
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SUMARUL SUMARELOB .CABPICA•
VOL. I/1968-X/1978

Adăni loaie Nichita, Cooperarea militară rom4no-rus4 In rlzbolul din 1877-1878.
C3rplca IX, 1977, p. 81-104
Ar:rigoro<�iei Ioan, Despre mltcarea democratici din RomAnia la slirşitul anului 1918.
Carplca VI, 1973-1974, p, 183-172
Agrlgoroaiei Ioan, Contextul l nterna \j onal şi semnificaţia Istorică a glorioaselor lupte
di n vara anului 1917, pentru apărarea ind ependen ţei !fi fi inţei statu
lui romAn.

Carpica IX, 1977, p. 147-166.

Andronic Al., Şti ri In le1ituri cu lnviţimlntul altleol de la Academia Mlhiileani.
Carplca IV, 1971, p. 357-382
Andronic Al., Săpiturile de la Dridu. Contribuţii la arheolorta � istoria perioa
dei de formare a poporului romAn, Bucureşti , 1968 (de Eu1. Zaharia).
Carpioa IV, 1971, p. 441-445

Andronic Al., Inceputurile vieţii urbane la Iaşi.
Carpica V, 1972, p. 169-180
Andrinc A l . şi Mitrea Ioan, Ocerki istorii culturi Moldavii (II-XIV vv), Chişinău,
Ed. Ştiinţifică, 1971, 178 p., cu 60 de figuri in text şi XXII pla nşe (de
E. A. Rikman, 1. A. Ra fa lovi c i 1. G. Hlncu).
Carpica V, 1972, p. 288-292
Anrimnic Al., Preocupări ale oclrmulril Moldovei in domeniw agri cul tur ii In pe
rioada regulamentirii.
Carpica VI, 1973-1974, p. 117-120
Andronic Al., Curtea domneascA de la laşi.
Carpica VII, 1975, p. 157-164
Andronic Al., Probleme referitoare la cultura urbană medievali din sec. XV-XVII
,

din Moldova.

Carpica X, 1978, p. 253-270
Antonescu Eue., N. Tonitza şi pictura de la Duriu.
Carpica 1, 1968, p. 337-346
Antonescu Eug., Specificul moldovenesc in opera lui A. Băeşu.
Carpi ca 1, 1968, p. 347-358
A n tonescu 1., Zece ani de muzeografle băcăuană.
Carpi ca 1, 1968, p. 5-8
Antonescu 1., Depozitul carpic de la Negri şi implicaţille sale istorice.
Carplca 1, 1988, p. 189-198
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SUMARUL SUMARELOR - CARPICA 1/1968-X/1978

Antonescu I., Curţile domneşti de la Bacău.
Carpica II, 1969, p. 331-342

Antonescu S., Săpăturile de salvare de la Tarniţa (oomuna Onceşti, judeţul Bacău).
Carpica VIII, 1976, p. 37-40
Antone-scu S., Propagation du procede direct de fabrication feret de l'acier par cettes
et les Germains in Ogam-Tradition celtiquie, 1-6, XXI, Rennes, 1969,
p. 275-291 (de Jean Marechal).
Carpica VIII, 1976, p. 347-352.

Antonescu S., Drăguşeni, Contribuţii la o monografie arheol.ogică. C.J.C.E.S. şi Mu
zeul judeţean de istorie Botoşani, 1977, 191 p. + 195 planşe (de Aristo
tel Crişmaru).
carpica X, 1978, p. 426-427
Artimon Al., Citeva considel'lclţii asupra tezaurului monetar de la Cetatea Neamţu
lui (sec. al XVII-lea).
Carpioa I, 1968, p. 265-280
Artimon Al., Un tezaur monetar din sec. XV-XVI, descoperit la Suceava.
Carpica II, 1969, p. 343-348
Artimon Al., Un te�ur �on�ţar d,in , ş�c.. . �Y�-:-:X:Vl�. 4��Perit la Măgura (jud.
1
'. . .... � .••
,., l '. . ... .
· . · L· · · ·· .... . .. . 1 \ ·. ' · · , , _, . .
Baclu).
Ca.rpica IV, 1971, p. 323-330
Artimon Al. şi Eminovici C., Tezaurul monetar din sec. al XVIII-lea descoperit la
Mănăstirea Caşin (jud. Bacău).
Carpica IV, 1971, p. 343-348

Artimon Al., Citeva oonsideraţii asupra tezaurului monetar din sec. al XVIII-lea,
·
·
'
'
' ·. ' · ·
descoperit · la Drăgeşti-TătărăŞti (j).ld. Bacău).
Carpica
V,
1972,
p.
181-188
'
.
Al'ti.mon Al., Un tezaur monet;ar din sec. XV1 I-'-XVHI , desCoperit la Cleja (jud.
Bacău).
Ca.rpica V'F, 1973......:. 1 974, p. 101'-106

a

Artimon

Al., Valorificarea ştiin'ţifică Şi mi.l�istică
unor obiecte medievale in
colecţia Muzeului de istorie din Bacău.
Carpica VII, 1975, · p . 311-326
..
.
.
Artimon: A1. şr · Mitrea I., A'şeiafea medievală din sec. XIV-XV, de la Curt('a
domn�scă, Bacău.
.
·
··
Carpica Vlll, 1976, p. 191_:224
.
Arti:rridn Al., 'COntribuţii arheologice la istoria Adjildi.llui .(sec. XIV-XVII).
Carpica VIII, 1976,' p. 235-254

rl

Artimon Al. şi Eminovici C., Cercetă
arheologice
in aşezarea
medievală din co·
·
·
muna Ştefan cel Mare, jud. Bacău·.
Carpica X, 1978, p. 271-302
Artitnon El., un· document de la Mihai Grigore Sturdza, domnul Moldovei.
Carpica VII, 1975, p. 149-154
Artimon EI., Citeva date istorice despre satul Odobeşti (jud. Bacău).
carpica VIII, 1976, p. 299-304
Baicu Ion St., Mişcarea muncitorească şi legislaţia asigurărilor sociale din RomA
nia, 1918-1920,
Ca.rpica X, 1978, p. 349-356

Bauman Ionel, O unealtă pentru ornamentat ceramică, descoperită la Stoicani (corn.
;:
Folteşti, jud. Galaţi).
Carpica VI, 1973-1974, p. 43-46
Berbecaru V., Unele aspecte privind istoricul moşiei Obştci tirgului Birlad.
Carpica II, 1969, p. 363-366

Berindei Dan, Premisele economice şi sociale ale constituirii RomAniei indepent\ente.
Carpica IX, 1977, p. 61-80.
Bitiri Maria şi Căpitanu V., Aşezarea paleolitică de la Lespezi, jud. Bacău.
Ca.rpica V, 1972, p. 39-68
Bobi Victor, Tezaurul monetar de la Minăstioara-Fitioneşti (ji,Jd. Vrancea).
Carpica VIII, 1976, p. 121-136
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şoolii romAn�ti de arheologie.
Carpica V, 1972, p. 7-12
.
Brudiu M şi Popuşoi Eug., Cercetări paleolitice la Măluşteni (jud. Vaslui).
Carpica IV, 1971, p. 21-30
Bujor Doina, Curente şi tendinţe in arta sec. XX, Ed. Meridiane, Buc. 1973, 381 p,
cu 117 figuri (de Pierre Courthion).
Carpica V, 1972, p. 293-294
Bujor· Doina, O contribuţie originală a Muzeului de artă Bacău, la practicile. a ni 
maţiei cultural e.
Carpica VIII, 1976, p. 341-346
BuJor :r;loina, Aurel Băeşu - . reporter de front in timpul primului rAzbOi mondi.al.
Carpica IX, 1977, p. 207-210
Buzilă Aurel şi Hălăucescu Petronius, Două morminte din sec. al · IV-lea e.n. de
la J)o�n�-Girov, jwk Neamţ.
Carpîca V, 1972, p. 99-104.
Buzdugan C., Cimitirul din epoca bronzului de la Căbeşti.
Carpica I, 1968, p. 63-67
Buzdygan C., Mormintul ha llsta ttia n descoperit la Recea .
Carpica I, 1968, p. 73-76
,
. . n C.,
. 'Necropola getică de la Slobozia.
Iluzdugâ
Carpica I, 1968, p. 77-94
Buzdug!lJl C., O Q.OUă aşezare getică in bazinul Zeletinului.
'
Carpica I, 1968, p. 95-100
Buzdugan C., Descoperiri arheologice in depresiunea Oneşti.
:
Carpica I, 1968, p. 101-110
Buzdugan C. şi Căpitanu V., Neoropola dac�rpică de Ia Bărboasa.
Carpica 1, 1968, p. 199-208
Buzdugan C., Descoperiri arheologice de la Prăjeşti (jud. Bacău).
Carpica Il, 1969, P 81-86
Bw.<dugan C. şi Em in ovici C., Un mormînt din epoca bronzului, descoperit in de
presiunea Oneşti.
Carpica IV, 1971, p. 1 13-118
� uzdugan C., Notă suplimentară despre tezaurul bizantin de la Horgeşti (jud.
Bacău).
Carpica VI, 1973-1974, p. 47-54
Cantemi r Traian. Războiul de independenţă in folclor.
..
. Ca.rpica IX, 1977, p. 181-200
CăpitC}n).l V;, Un mormipt hal l statti;:m descoperit l a Cimbal a .
Ca.rpiea 1, 1968, p. 68-72
Căp i tan u V., Descoperir i paleolitice în bazinul Bistriţei.
Carpica I, 1968, p. 9-16
Căpitanu V., Descoperiri paleolitice in judeţele Neamţ şi Vaslui.
CaJ1)ica Il, 1969, p. 7-16
Căpitanu V şi Florescu M., Aşezarea din epoca bronzului de la Podul Morii- Băr
boasa, corn. Onceşti.
Carpica II, 1969, p. 23-34
..
Căpitanu V. şi Ursachi V., O n ouă cetăţuie dacică pe Valea Siretului.
Carpica Il, 1969, p. 93-130
Căpitanu V. şi Buzdugan C., Un tezaur de monede republicane romane, descoperit
la Cornii de Sus.
Carpica Il, 1969, p. 131-144
Căpitanu V., Tezaurul de denari romani de la Ardeoani.
Carpica Il, 1969, p. 179-193
Căpitanu V., Un tezaur de monede turceşti din sec. XVIII, descoperit la Copăceşti
(jud. Vrancea).
CaJ1)ica II, 1969, p. 349-362
Căpitanu V., Două celturi descoPerite in Moldova.
Carpica IV, 1971, p. 133-136
8Qronean,ţ , V.., Vasile, Pârvan fondator al

·

·

·

·

·

'

·
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V şi Ursachi V., Două tezaure de denari romani republicani 'i Im
periali, descoperite la Răcătău şi Plnceşti (jud. Bacău).
Carpica IV, 1971, p. 167-196.
V., Tezaurul de monede bizantine descoperit la Horgc!Jti (jud. Bacău).
c:arpica IV, 1971, p. 235-270
V., Descoperiri de monede antice şi bizantine.
Carpica IV, ·1 971, p. 287-298
V., Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită, descoperite pe teri
toriul RomAniei, BucureŞIU 1970 (de Al. Păunescu).
Carpioa IV, 1971, p. 438--440
V., Paleolitlcul In Ţara Oaşului. Studiu arheologic.
de informare
şi documentare In ştiinţele sociale şi politice, Buc. 1972, 146 p. text, cu
50 planşe (de Maria Bitiri).
C8rpica V, 1972, p. 287
V., Tezaurul monetar din sec. XVI-XVII, descoperit la Tanacu (jud.
Vaslui).
Carpica VI, 1973-1974, p. 77-100

Centru

Căpitanu V. şi Ursachi V., Noi descoperiri de monede in judeţul Bacău.
Carpiea V I I, 1975, p. 45-58
Căpttanu V., Necropola daco-carpică de incineraţie din sec. al Il-lea de la Gilă
neşti-Bărboasa, corn. Onceşti, jud. Bacău.
Carpica VII, 1975, p. 83-116
Căpitanu V., Noi descoperiri de tezaure de aramă şi bronz in judeţul BacAu.
Carpioa VIII, 1976, p. 31-36

Căpitanu V., Principalele rezultate ale sipăturilor arheologice In aşezarea letp
dacică de la Răcătău (jud. Bacău).
Carpica VI II, 1976, p. 49-120
Căpitanu V., Necropola daco-.carpică de la Săuceşti (jud. Bacău).
Carpica VIII, 1976, p. 151-182

Căpitanu V., Tezauru l de denari romani imperiali de la Dealul Perjului
ceşti), jud. Bacău.
carpica x, 1978, p. 195-204

(com.

On

Cărămidaru Corneliu, Contribuţia judeţului Bacău la războiul pentru independenţă
naţională.
Carpica IX, 1977, p. 121-130.
Chiţescu Lucian, Fortificaţiile Moldovei pînă la mijlocul sec. al XV -lea.
Carpica V, 1972, p. 143-168
Chiţescu Maria şi U.rsachi V., Două temure romane imperiale descoperite In Moldova.
Carpica I l , 1969, p. 145-15&
Chiţescu Maria şi Ţarălungă P., Două tezaure romane descoperite In jud. BacAu.
Carpica 11,1989, p. 193-198
Chiţescu Maria, Citeva tezaure monetare romane republi.oane din Moldova.
Ca-rpiea IV, 1971, p. 159-188
Chirica V., Cercetări arheologice de teren In judeţul Botoşani.
Carpica IV, 1971, p. 299-314
Chirica V., Consideraţii cu privire la complexele de locuire descoperite In statiu
nile ,paleolitice.
Carpioa X, 1978, p. 21-44
Ciută Ioan, Indeletniciri apicole in Moldova feudală, cu privire specială asupra
zonei Baciului (sec. XIV-XVIII).
CarpLca VII I , 1976, p. 225-234
Ciută Ioan, Unele aspecte privind starea materială şi de spirit a maselor populare
băcăuane şi nemţene şi contribuţia lor la războiul de independenţă.
IX, 1977, p. 139-148
Codrescu Gri10re, Gazetarul Eminescu la 1817.
Carpica IX, 1977, p. 201-208

Carpica

Constantinescu D., Unde

a fost inmormintat Bogdan al II-lea voii!'Vod ?
Carpica IV, 1971, p. 315-323

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

@;

SUMARUL SUMARELOR - CARPICA I/1968-X/1978

329

Cosmescu Marin, Legende şi novcle de G1·. Al. Grandea inspirate din războiul pen
t ru in depende nţă .
Carpica IX, 1977, p. 21 1-216
Cucoş Ştefan, Noi reprezentări antropomorfe pict ate pe cera mica cucuteniană.
f
Carpica V, 1972, p. 91-94
Cucoş Ştefan, Două vase zoomorfe eneoli ti ce .
Carpica VI I , 1975, p. 7-14
Cucoş Ştefan, Decorul spiralic al ceramicii Cucuteni B.
Carpica X, 1978, p. 55-88
Dinutz Mircea, Activi·tatea literară a lui D. D. Pătrăşcanu.
Carpica X, 1978, p. 397-408
Uobrinescu Valeriu Florin, Contribuţii la cunoaşterea situaţiei studenţilor ieşeni in
p eri oada 1 sept. 1939-6 sept. 1940 .
Carpica VI, 1973-1974, p. 197-204
Uobrinescu Va leri u Florin, Transporturile in etapa revolutiei popular-democratice
( Aspecte din Moldova).
Carpica VII, 1975, p. 191-206
Donki Varvara, Lucreţiu Pătrăşcanu - bibliografie.
Carplca VII, 1975, p. 275-310
Dra�:omi1· T. I on, Ocupaţiile comunită\ilor n co cn eol i tic c de a s;>cc t cultural Stoi<:ani
Aldeni.
Carpica X, 1978, p. 89-96
Dră�otescu Marcel, Aşezarea paleolltică de la Bicaz.
Carpica I, 1968, p. 17-25
Dumitrescu Vladimir, Incă odată C 14 pentru cultura Cucuteni.
Cmplca V, 1972, p. 79-82
Eşanu Leon, Greva generali din decembrie 1919 de la Piatra Neamţ.
Carpica III, 1970, p. 1 15-128
fo4anu Leon, Mişcarea grevistă de la fabrica ,.Letea", Bacău in anii 1918-1920.
Carpica V, 1972, p. 235-250
Eşanu Leon, Dr. H. Aroneanu şi mişcarea muncitoreascA din Baciu in anii
1918-1920.
Carpica VI, 1973-1974, p. 173-176
Filimon Liviu, Idei psihologice in opera lui Dimitrie Cantemir.
Carpica VIII, 1976, p. ::169-280
Fil imon Viorlca, A. Concise Histori of Modern Paiting revised edition, 522 plates,
101 In colour, London 1969, The World of Art-history of Arts Thames
and Hudson (de Herbert Read).
Carpica VI, 1973-1974, p. 244-245
Filimon Viorica, Art vithout Boundaries 1950-1970, with 333 i lustra tion 151 in
colour (the World of Art Library ; New Direction ; Thames an Hudson),
London 1972 (de G. Wods, Ph. Thompson, Ph. WilHams).
Carpica VI, 1973-1974, p. 245-246
Florea Vasile, Logica istoriei in opera lui Xenopol
Carplca III, 1970, p. 7 1 -84
Florea Vasile, Fundamentarea istoriei ca şt ii nţă in concepţia lui Pârvan.
Carpica V, 1972, p. 13-24
Florea Vasile. Ţinutul Bacău in contextul revoluţiei rom âne din 1848.
Carpica VI, 1973-1974, p. 1 2 1 -132
Florea Vasile, Succesiune şi serie in logica istoriei la Xenopol.
Carpica VI, 1973-1974, p. 137-144


-

,

F lorcst'U Adrian şi Mel inte Gh., Cetăţi hallstattiene, recent descoperite in zona de

N-E a Moldovei centrale.
Carpica IV, 1971, p. 129-132
Florescu I. Gh., Poziţi a partidelor politice faţă de Pa1·tidul
1920-1921.
Carpica VII, 1975, p. 165-180
Flore scu I. Gh. , Liga Poporului (aprilie 1918-martie 1920).
carpica X, 1978, p. 325-348
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Florescu 1. Gh., Sistemul tratatelor de pace de la Paris şi realităţile politice . ro
mâneşti (1919-1920).
CaiPica IX, 1977, p. 1 6.7-182
Florescu Marilena şi Căpitanu V., Citeva observaţii privitoare la sfirşitul epocii
bronzului in lumina săpăturilor ultimelor cercetări arheologice efectuate
la Muzeul de istorie din Bacău.
Carpica 1, 1968, p. 35-47
Florescu Marilena şi Căpitanu V., Descoperiri recente de obi,ecte de. ar�mă şi :tlronz
in Moldova.
Qlrpica 1, 1968, p. 49-67
..
Florescu Marilena şi Căpitanu V., Cercetările arheologice de la Dealul-Morii.
Carpioa Il, 1969, p. 49-80
.
.
Florescu MarUena şi Căpitanu V., Cercetările arheologice de la Ilădeşti (jud. Bacău).
Carpica IV, 1971, p. 1 19-128
Florescu Marilena şi Căpitanu V., Săpăturile de salvare de la Vultureni (jud. -Bacău).
Carpica IV, 1971, p. 137-158
.
Florescu Marilena, Citeva observaţii privind. ritul şi . ritu;:tlurile comunităţilor tri
bale monteorene in lumina săpăturilor de- la Cindeşti, jud. Vrancea.
Carpica X, 1978, p. 97-136
Gabor Iosif, Notă asupra cercetărilor arheologice .efectuate la Cleja in 1842.
Carpica VII, 1975, p. 155-156
Gavrilovici Ernest, Productivitatea stilistică a poeziei bacoviene.
Ca11pica VII, 1975, p. 265
27 4
Gavriluţă Aneta, Notă asupra monumentului de la Tîsa Siivestri.
Carpica VII, 1975, p. 229-240
Gavriluţă Aneta, Sistemul de evidenţă pentrU coleţţia de' . ieoane a "!;ecţiei· d� artă.
Carpica VII, 1975, p. 327-'--3 30"
.
Georgescu Laurenţia, Date antropologice prell �inarţ prl vi n d" " neeropola ' car� fdi de
la Bacău�olt.
. ·
Carpica X, 1978, p. 179--:-- 184
Georgescu Titu, Independenţă şi contemporaneitate.
Carpica IX, 1977, p. 13-22
Hm·dilă Domniţa, Opt monede de la Iliaş (sec. XV).
Carpica Il, 1969, p. 325-330
Ichim Dorinel, Expoziţia de artă populară ,.Colecţia Vasile Heisu" Răcăciuni.
Carpica V, 1972, p. 279-286.
Ichim Dorinel şi Popovici G., Cartea românească in colecţia Vasile Heisu, Răcăciuni.
Carpica VI, 1973-1974, p. 205-218
Ichim Dorinel, Ţesături decorative folosite la intef'ioarele locuinţelor de la Glăvă
neşti - Bacău.
Carj)ica VI, 1973-1974, p. 219�240
Ichim Dorinel, Portul popular românesc de pe Valea Caşinului .
Carpica VII, 1975, p. 241-264
Ichim Dorinel, Evoluţia portului mocanilor din Glăvăneşti - Bacău.
Car.pica VIII, 1976, p. 313-340
!chim Dorinel, Evoluţia portului popular din zon-a Trotuşului de munte.
Carpica X, 1978, p. 357-390
Ioniţă Ion, Elemente autohtone in Cultura Sintana de Mureş (sec. IV e.n1 ) din
Moldova
Carpica IV, 1971, p. 197-206
Io n iţă 1. Gh., Ideile unităţii independenţei şi suveranităţii patriei reflectate in Pl'O
gramul P.C.R.
Carpica IX, 1977, p. 23-28
Lupu N. N., Contribuţii la studiul populaţiei ora.şului Vaslui .
Carpica Il, 1970, p. 145-152
. --Mătasă C. , Importanţa toponimie! in cunoaşterea trecutului
Carpica 1, 1968, p. 261-264
Mătasă C., Probleme de onomastică.
Carpica III, 1970, p. 129-130
•
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Mihăilescl.l
Birllba Virgil, Noi descoperiri de tezaure imperiale . romane 1�. Pia.
· tra Neamţ.
Carpica 1, 1968, p. 209-232
Mihăilescu Bîrliba Virgil, Noi descoperiri d� tezaure �mperiale la Piatra Neamţ.
Oarpica II, 1969, p. 157-178.
Mihăilescu Birliba Virgil şi Mitrea Ioan, Tezaurul de· denari romani imperiali, des
coper.i t la Hertioana de Jos (corn. Traian, jud. Bacău).
Carpica VII, 1975, p. 1�30
Mihăilescu Birli ba Virgil şi · Monah Dan, Tezaurul de denari imperiali romani · de· Ia
Blăgeşti, jud. Bacău.
Carpica VII, 1975, p. 31-44
Mihăilescu Birliba Virgil, Tezaurul de denari romani de la Ripile (jud. Bacău).
Carpica VIII, 1976, p. 137---" 1 50
Mihăilescu Birliba Virgii şi Mitrea Ionn, Tezaurul de vase romane de la Mu n cchi
de Sus.
Carpica X, 1978, p. 163-178

l

Mihăilescu Birliba Virgil, Topografiia Kladov i nadoc edinieriih monet. Arheolghi
cescaia Karta Moldavsk.oi SSR, 8 vîpu�k, AIÎ:ademiia Nauk, Moldavskoi
SSR, Institut istorii, izdatel'!ltvo "Ştiinţa", Chişinău, 1976, 195 � · + 1
tabele şi 10 hărţi (de A. A. Nudelman).
Carpica X, 1�78, p. 419-421.

Minuţ Adolf, Contribuţii privind activitatea ·u.T.C. pe Valea Bistriţei in peri�d?

1922-1944

Carpica, 197 5 , p. 181__:1 90
Mitrea Bucur şi Untaru Gh., Date noi despre tezaur.ul roman republican· de· .la
··
·
·
Conţeşti.
Carpica X, 1978, p. 1 37-146 .
Mitrea BU�CUI: şi Constantinescu 'Gh., Notă. despre un tezaur de , monede· . rpman� i�.
periale din sec. al III-lea, descoperit în Moldova de· jos
Carpica X, 1978, p. 185-194
Mitrea Ioan, Descoperiri prefeudale din regiunea central�estic�· a Carpaţilor ·orientali şi din zona de contact cu P<;>dişul Moldovei.
·
Carpica 1; 1968, ·p. 249'-260

la

Mitrea Ioan , Necropola din sec. al IV-lea e.n . . de
Qbîrş.eriicYPineşti.
·
·
Carpica Il, 1969, p. 219.:....232
Mitrea 1. şi Artimon Al., Descoperiri prefeudale la Curtea domnească - Bacău.
· carpica lV, 197 1 , p. 225_;252

Mitrea Ioan, Aşezarea prefeudală de la Onceşti (jud. Bacău).
-,. 4"
Carpica IV, 1971, p. 271-286
Mitrea Ioan, Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu din regiunea dintre du·paţi
şi Siret a Moldovei.
Carpica V, 1972, p. 1 15-132.
Mitrea Ioan, Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna.
Carpica VI, 1973-1974, p. 55-76
Mitrea Ioan, Un mormînt sarmatic descoperit la Ghermăneşti, jud. Vaslui.
Carpica VII, 1975, p. 59-62
Mitrea Ioan, Săpăturile de salvare din aşezarea prefeudală de la Lespezi-Homocea.
·
Carpica VIII, 1976, p. 183-190
Mitrea Ioan, Teritoriul de formare a poporului român, vatră a luptei seculare pen
tru unitate şi independenţă.
Carpk:a IX, 1977, p. 35-40
Mitrea Ioan, Aşezarea prefeudală de la Izvoare-Bahna (Il). Contribuţii la arheologia
epocii de formare a poporului român.
CafiPica X, 1978, p. 205-252
Monah Dan, Ceramică neolitică din Muzeul arheologic Piatra Neamţ, Acta Musei
-Petro<L.lvensis, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis 1, P. Neamţ 1973, 70 p.,
1 19 planşe (de Cucoş Ştefan).
carpica VI, 1973-1974, p. 241
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Monah Dan, Maiourata Cave, Bulraria, in Bollettino del Centro Communo di studi
Preistoriai, 1971, pag, 83-105 (de Emanuel Anat!).
Carpica VII, 1975, p. 341
Monah Dan, Sondajul de salvare din aşezarea neo-eneollUcă de la Vermeşti Comăneşti I.
Carpica VIII, 1976, p. 7-30
Monah Dan, Vase coşuleţ cucuteniene
Carpica X, 1978, p. 45-54
Monah Dan şi Antonescu S., Repertoriul arheolo1ic al judeţului Boto,ani, Buc . ,
1976, 395 p. + 70 hărţi (de Al Păunescu, P. Sadurschi, V. Chirica).
Carpica X, 1978, p. 422-425
Muscalu Emil, Notă asupra mormintului carpic de la Baraţi-Mărgineni (jud. Bacău).
Carpica II, 1969, p. 215-218
Murariu Ioan, Veniturile şi cheltuielile moşiei Fintinel-e din ţinutul Bacău intre 30
sept. U JOJ şi 30 sept. 1804.
Carplca V, 1 972, p. 189-196
Murariu Ioan, Veniturile şi cheltuielile unei familii boiereşti din Moldova intre
anii 1782 şi 1789.
Carpica VI, 1973-1974, p. 107-114
Murariu Ioan, Informaţii privind producţia şi comerţul cu bere in Moldova la
sfîrşitul sec. al XVIII-lea şi inceputul sec . al XIX-lea
Carpica VII, 1975, p. 117-122
Murariu Ioan, Preţurile cu care se vindeau unele mărfuri în Moldova la sfîr şitul
secolului al XVIII-lea şi inceputul secolului al XIX-lea.
Carpica VII, 1975, p. 123-148
Murartu Ioan, Raporturile economice dintre Moldova şi Imperiul Otoman intrt>
anii 1774-182i.
Carpica VIII, 1976, p. 281-298
M�t Mircea , Lupta pentru independenţă, permanenţi a istoriei poporului romAn.
Carplca IX. 1977, p. 29-34
NecrMOV Olga şi Botezatu 0 ., Studiul schcletelor din mormintele de inhumaţie din
necropola de la Gablra.
Carpica II, 1969, p. 203-212
Necrasov Olp şi Gulai Ştirbu M., Contribuţii la studiul faunei pleistocene de la
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Alu ta

Aluta, SI. Gheorghe.

A rhM ol d

Arheologia Mo ldovei , Iaşi - Bucureşti.

Banatica

Banalica, Reşiţa.

Apulum

BSNR
CercA1·chBuc
Carpica
CI

Crisia
Da ci a
DI R
DRH
EthnArchZ
K l io
Mari sia

Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.
Buletinul Societăţii numi smatice romAne, Bucure,u.

CPrcctări ar heologice in Bucureşti.
Carpica, Bacău.

Cercetări istorice, laşi.

Crisia, Oradea.
L :!cia. Revue d'archeologie et d'histolre ancienne.
I-XII, 1924-1947 ; N.S., 1, 1957 ...
Documente privind istoria RomAniei.
Documente Romaniae Historica.
- Ethnographisch - Archeologische Zeitschritt, Berlin.
Klio. Beitrăge zur alten Geschichte, Leipzig.
Marisia, Tg. Mureş.

Materiale

Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti.

MemAntiq

Memoria Antiquitais, Piatra Neamţ.

MIA

Materialy i issledovanija po arheologia, Moscova.

PZ

Priihistori��ehe Zeischri:ft, Leipzig - Berlin.

RESEE
R RH

Revue des Etudes sud-est Europeennes, Bucureşti.

- Revue roumaine d'hlatoire, Bucureşti.

SCIV (SCIVA) - Studii şi cercetări de istorie veche ; din 1974

:

Studii şi cercetAri

de istorie veche 'li arheologie, Bucureşti.
SCN

Bucureşti,

- Studii şi CercetAri de Numlsmatici, Bucureşti.

SlovArch

Slovenska Archeologla, Bratlslava.

Starinar

Starinar. Revue de !'Institut Archeologique, Belgrad.

Studii

Studii. RevistA de istorie, Bucureşti.

ApArut

1930.

Coli
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NOTA CATRE AUTORI
Autorii sînt rugaţi să trimită materialele ce se încadrează in profi
lul publicaţiei "Carpica", dactilografiate la două rinduri, în trei exem
plare, trimiterile fiind numerotate in continuare şi plasate la sfîrşitul
articolului. Ma1erialele vor avea un rezurrnat şi explicaţia figurilor traduse
într-o limbă străină de circulaţie. Va fi anexată şi varianta românească.
Ilustraţia va fi plasată la sfîrşitul textuluL
Numele autorilor va fi precedat de prenwnele complet. Notele vor
fi redactate conform sistemului din numerele precedente, autorii fiind
rugaţi să anexeze o listă a 181brevierilor.
Responsabilitatea asupra conţinutului materialelor revine in exclu
sivitate autorilor. Manuscrisele nepublicate nu şe resţ.itu ie.
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