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ARHEOLOGIE -ISTORIE
MARILENA FLORESCU

VIOREL C..\PITANU

Câteva observaţii referitoare la plastica antropomorti
din aşezarea Cucuteni A de la Ţigineşti, judeţul Baciu

(I)*

Este bine cunoscut faptul că, astăzi, cercetarea aşezarilor cucuteniene
ofera, alaturi de unelte sau ceramică, şi piese uneori de o deosebita valoare
artistică reprezentând modelarea corpului uman. De cele mai mult: ori, aceste
figurine antropomorfe feminine şi masculine ating perfecţiunea, atât prin
modul de executare al lor, cât şi prin realizarea unor trasaturi anatomice sau
prin redarea sub forma de decor a unor eiemente ce sugereaza îmbracămintea
sau accesorii ale acesteia, llnele podoabe sau chiar arme specifice epocii.
În acelaşi timp, insa, plastica antropomorft şi chiar cea zoomorft ofera
date indubitabile cu privire la concepţiile magice religioase şi, în general, a
acelora despre lume şi viaţa specifice comunităţilor tribale cucuteniene.
De asemenea, predilecţia în cadrul fiecărei aşezari a anumitor prototipuri,
sau a variantelor lor, releva particularităţi care, în contextul culturii Cucuteni,
ofera o imagine mai completă a diversităţii formelor de exprimare a ritualuri
lor magice-religioase.
Nu este, deci, surprinzator că acestei categorii de descoperiri - plastica
antropomorB- i s-a acordat dintotdeauna o atenţie deosebita, formulându-se,
cum bine este ştiut, ipoteze şi concluzii interesante referitoare la semnificaţia
şi rolul lor in ansamblul de credinţe şi ritualuri magico-religioase specifice
purtatorilor culturii Cucuteni.
În acest sens, rre-am propus in cele ce urmeaza sa scoatem in relief câteva
din caracteristicile plasticei antropomorfe identificate cu prilejul sapaturilor
efectuate in aşezarea de la Tiganeşti, judeţul Bacau. În prealabil, însa, este
necesar sa se faca unele precizari: astfel, de-a lungul a 3 decenii de cercetari
de suprafaţa in judeţul Bacău, au fost semnalate peste 1 00 de aşezari cucute
niene, din care maj oritatea lor covârşitoare aparţin fazei Cucuteni A. În
aceeaşi ordine de idei, trebuie amintit că, intre anii 1 96 1 - 1 966, au fost efec
tuate sapaturi şi sondaje la Ţiganeşti-Cetaţuia, Gaiceana-Arini, Ungureni
Dealul Podini lor, Fulgeriş-Pânceşti, L ic h i t i şeni-Pe Tablâ-Vultureni- Dadeşti şi
in alte câteva obiective.
• ( 'omunicarc tinuta cu prilejul colol·viului ..( :ucutcni". A mimrlc ;" thc Stouc A�:c. Piatra

1994.
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Ca unnare a acestor investigaţii, s-a constituit, în Muzeul de Istorie
Bacău, o valoroasă colecţie, ce conţine peste 500 de piese (figurine antropo
morfe - feminine şi masculine -, precum şi zoomorfe), din care marea lor
majoritate provin din săpăturile de la Ţigăneşti1•
Din acest motiv, aşa cum s-a arătat la început, ne-am propus să subliniem
trăsăturile generale şi definitorii ale plasticii antropomorfe rezultate din cer
cetările în obiectivul menţionat mai sus.
Cu acest prilej, se cuvine să se amintească, în primul rând, că, prin săpătu
rile practicate între anii 1 962- 1 966, au fost scoase la lumină 1 4 locuinţe
aparţinând fazei Cucuteni A, -4 caracteristice fazei Cucuteni B şi un numar de
26 de gropi (în majoritate Cucuteni A), folosite pentru depozitarea resturilor
menajere.
Având în vedere, însă, că, din ansamblul de descoperiri, se detaseaza
plastica identificată în complexele de locuire specifice fazei Cucuteni A, pe
vom opri spre a evidenţia câteva observaţii referitoare la această categorie ce
însoţeşte întotdeauna inventarul aşe2Arilor Cucuteni A.
În acest sens, de la bun început se remarcă faptul că în aria Cucuteni (faza
A), aşezarea de la Ţigăneşti ocupă primul loc prin numărul mare de piese
descoperite în complexele cercetate până acum. Astfel, cu prilejul săpăturilor
care au însumat circa doua treimi din suprafaţa obiectivului respectiv, au fost
identificate 394 de figurine; or, din datele pe care le avem în prezent, doar
aşezarea de la Scânteia-laşi mai deţine un numar apreciabil de piese (263). in
alte staţiuni, chiar şi acelea săpate exhaustiv, cum este cazul la Habaşeşti sau
Truşeşti, totalul figurinelor nu atinge 200 exemplare (175 la Habaşeşti şi cea.
1 00 la Truşeşti). Un loc, de asemenea, important pentru cunoaşterea plasticii
Cucuteni A îl are şi aşezarea de la Rauceşti-Neamţ, cu 1 03 piese, cărora li se
adauga cele semnalate la Cucuteni-laşi, Drăguşeni-Botoşani sau Dumeşti
Vaslui2. În ciuda numărului apreciabil, s-a observat, totuşi, că la Ţigăneşti nu
s-au gasit decât 2 exemplare întregi (avem în vedere că cele 2 rupturi, respec
tiv capul şi o mica porţiune din zona umărului drept s-au produs ulterior dis
trugerii aşe2Arii). Faptul nu este surprinzator; deja, acum 4 decenii, VI.
Dumitrescu, referindu-se la plastica din aşezarea de la Haba.şeşti, , insista asupra
faptului că, din 1 75 de figurine, doar 2 reprezentând modelarea relativ corectă
a corpului uman erau întregi3 Este, însă, adevărat că aici mai existau încă 2 1
de piese întregi, dar acestea fac parte din categoria micilor idoli de fonnă
cilindrică. Situaţia consemnata la Habăşeşti nu este singulară, ea fiind ·consta
tată şi cu prilejul altor cercetări: aşa, de exemplu, la Cucuteni, în săpăturile lui
H. Schmidt, s-au gasit 2 exemplare; la Truşeşti şi, recent, la Scânteia, câte un
exemplar (ca sa ne referim doar la obiectivele citate mai sust
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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in legatura cu aceasta, este interesant de amintit aici ca, in conformitate
cu statistica tlcuta de A.l. Pogojeva, numarul figurinelor intregi din aria tripo
liana nu depaşeşte 5% din totalul pieselor descoperite (din 2.000 de exem
plare, doar 1 03 sunt intregi)s. Fara indoiala ca acest fapt nu se datorealll
intâmplarii, ci specificului unor practici magico-religioase, caracteristice
purtatorilor culturii Cucuteni. Astfel, este posibil şi verosimil ca, dupa oficie
rea unor ritualuri, figurinele antropomorfe modelate special pentru a fi folosite
in cadrul ritualurilor sa nu mai tie considerate a deţine un rol magic, ele
putând fi "anmcate" (aşa explicându-se mai bine prezenţa lor in gropi, alaturi
sau printre resturile menajere).
in ceea ce priveşte prototipurile semnalate in aşezarea de la Ţiganeşti,
constatam preferinţa în exclusivitate pentru modelarea cât mai apropiata a
corpului uman cu "îngroşarea" uneori a detaliilor anatomice (mai ales la
figurile masculine).
Din datele pe care le ;rvem s-a mai observat ca nici la Ţigăneşti şi nici in
celelalte staţiuni cercetate sau semnalate prin investigaţii de suprafaţă în
judeţul Bacau nu a fost încă identificat tipul de idol "en violon", prezent, ce-i
drept, foarte rar în aria Cucuteni. Se pare ca, o excepţie constituie staţiunea de
la Habaşeşti, unde din 1 75 de figurine, 1 6 aparţin tipului "en violon" Nu ar fi
exclus ca în zona amintita şi deci, şi în asezarea de care ne ocupam aici, co
munitaţile tribale Cucuteni A, sa nu ti avut la îndemână un model pe care apoi
sa- I copie, ceea ce insa este greu de crezut, mai degraba fiind vorba de o
preferinţă aşa cum s-a subliniat mai sus, pentru modelarea cât mai realista a
corpului uman.
În aceeaşi ordine de idei nu poate fi trecut cu vederea faptul ca, in afara
de idolii "en violon", cei care au locuit la Ţigăneşti şi in general in zona vest
centrală a ariei Cucuteni A nu au modelat nici tipul de statueta foarte mic,
reprezentând corpul uman schematizat, in forma aproape cilindrica cu baza
uşor lăţita şi la care se realizeaza foarte superficial faţa.
Se ştie, astfel, că prin apasare pe lutul moale se obţineau două mici al
veole ce sugerau ochii, iar carena dintre ele nasul. Deşi, aşa cum s-a specificat
mai sus, ele lipsesc la Ţigăneşti, totuşi nu poate ti emisa observaţia potrivit
căreia in unele aşezări Cucuteni A asemenea idoli reprezinta peste 8% din
totalul pieselor descoperite.
Astfel, la Habaşeşti, din 1 75 figurine, 21 aparţin prototipului menţionat
aici, iar la Scânteia cele I l piese, chiar daca sunt raportate la totalul de 263 de
idoli semna laţi cu prilejul sapaturilor, subliniaza totuşi o oarecare preferinţă de
care trebuie sa se ţină seama7
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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lată, aşadar, ca de la inceput se conturează câteva particularităţi ale plasti
cei (in ceea ce priveşte prototipurile) din asezarea de la Tiganesti şi, in gene
ral, din zona vest-centrala a ariei Cucuteni A, corespunzătoare jud. Bacau.
Cum este şi firesc, una din problemele cele mai importante care ne-a stat
in atenţie cu prilejul sapaturilor de la Tiganesti se refera la locul de descoperire
al numeroaselor piese semnalate in cursul cercetărilor. in acest sens, este ştiut
ca asemenea figurine aveau o anumită semnificaţie in cadml practicilor magi
ca-religioase oticiate, fie in locuri de cult special amenajate, fie cu prilejul
unor ritualuri organizate "ad-hoc"
in strânsă legatură cu acest din urmă aspect, trebuie subliniat in mod
deosebit faptul ca in unele aşezări Cucuteni A au fost semnalate locuri de cult
in care reprezentările umane, de obicei in cuplu, sunt modelate după alte
criterii decât figurinele obişnuite. Avem in vedere aici, in primul rând, staţiu
nea de la Tmşeşti", cu descoperiri de o rara valoare, care depăŞesc, prin com
plexitatea lor, caracterul unor locuri de cult familiale, ele având o utilizare şi
o semnificaţie pentru intreaga comunitate tribala. O situaţie similara se pare ca
va fi fost şi la Scânteia, deşi nu au fost identificate piese complexe, monumen
tale, ca la Truşeşti. Cu toate acestea, semnalarea a 75 de idoli ( 1 0 masculini,
59 feminini si 6 neprecizaţi) de jur-împrejurul platformei locuinţei 1, sau
printre darâmăturile ei, atestă - după opinia lui C.M. Mantu - existenţa unei
constmcţii de cult9 De asemenea, prezenta in groapa 2 1 din aceeaşi aşezare a
24 de figuine ( 1 6 feminine, 6 masculine şi 2 neprecizate) indica, după părerea
autoarei descoperirilor, practici de cult, deşi inventam! gropii nu era tipic10
De un deosebit interes sunt şi descoperirile de la Dumesti-Vaslui şi din alte
obiective din aria Cucuteni asupra carora nu ne mai oprim aici11
in ceea ce priveşte plastica antropomo1t'ă identificată la Ţig!ineşti, trebuie
precizat ca un numar insemnat de figurine au fost gasite in gropile folosite
(după ce s-a scos lut) pentru depozitarea resturilor menajere. În nici una din
aceste gropi nu au fost depistate elemente care să ne îndreptăţească sa consi
deram ca idolii au fost depuşi după folosire, in mod intenţionat, aşa cum suge
rează in cazul gropii 2 1 de la Scânteia sau nr. 40 de la Truşeşti unde cele 1 4
figurine au fost gasite la adâncimi şi in zone diferite (in cadml pământului de
umplutură al gropii, impreuna cu vase întregi şi fragmente de mesuţe de cult).
Nu este exclus ca, in cazul respectiv, groapa să fi fost folosită anume ca, după
practicarea unor ritualuri, să se depună idolii ce nu mai puteau fi utilizaţi1z
De asemenea, la Tiganesti, un numar de piese a fost gasit in preajma
locuinţelor, alături de platforme sau printre lipiturile provenind de la pereţi,
precum şi in solul brun-cafeniu caracteristic in această asezare nivelului de
locuire din faza Cucuteni A. in mod deosebit, insistăm asupra faptului ca, deşi
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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în 5 locuinţe au fost descoperite câte 4-5 tigurine fragmentare, doar in 2 s-au
semnalat câteva e l em ente susceptibile de a fi interpretate ca locuri de cult
t:1m i l i a le, unde aveau loc periodic practicarea unor ritualuri magica
religioase''
Deşi nu ne-am propus d iscutarea locurilor de cult şi nici a ritualurilor
magica-rel igioase practicate de către comun ităţile triba le Cucuteni A, ţinând
sea ma de frecventa tigurinelor a ntropomorfe in unele aşezări, pot fi sugerate
unele ipoteze. Astfel, este posibil ca in unele obiective unde numărul acestora
inscriu va lori ma ri, cum este cazul la Hăbaşesti, Scânteia etc. si, m a i ales, la
Ţigăneşti, la practicarea ritualurilor magica-religioase să nu se ti adoptat
obiceiul de a se ridica construcţ i i speci a le pentru a adaposti cuplul divin, aşa
cum s-a semnalat la Truseşti. Probabil că in aşezările amintite mai sus, când
periodic a veau loc ceremon i i care impl icau prezenţa divinităţii, acestea erau
modelate "ad-hoc " dupa care rolul lor inceta şi, nemaifiind folosite, deveneau
piese de care com unitatea se putea dispensa. Aşa s-ar explica prezenţa lor
fragmentar"ă printre resturi le menajere din gropi sau din preajma locuinţelor.
Î n ca zuri cu totul except ionale, si avem in vedere, de exemplu, observaţiile de
la Truşeşti, ido l i i fragmentari fem inini şi zoomorti se pare ca au fost "depuşi "
(in groapa nr. 40) la anum ite intervale de timp ti ind însoţiţi şi de vase intregi
sau fragmentare, situaţie care este posibil să fi fost simi lară şi la Scânteia'� Cu
toate acestea, trebu ie să amintim că. potrivit observaţi ilor făcute in acest din
urmă obiectiv, este acreditată ipoteza potrivit căreia prezenta celor 24 de
tigurine in groapa 21 indica practici de cult. Î n ceea ce ne priveşte, înclinăm să
credem ca, la Ţiganeşt i, comunitatea tribală Cucuteni A a adoptat, printre
a ltele, practicarea unor ritua l uri magica-re ligioase care implicau modelarea
tigurinelor antropomorfe period ic sau de tiecare dată când aveau loc ceremo
n i i le respective, după care acestea nu m a i erau folosite. De a ltfel, aşa s-ar
expl ica prezenta in aceste asezari a unui numar atât de mare de figurine
antropomorte.
i n acest sens, aşa cum s-a m ent ionat, la Ţigăneşti au fost descoperi te 41 8
piese. din care 24 aparţin asezari i Cucuteni 8 şi 394 fazei C:ucuteni A .
Este, de asemenea, foarte important să se atraga atenţia asupra faptului că
din 394 de piese, 276 reprezi ntă idoli antropomorti tem inini, 100 mascu lini şi
15 exemplare marunte, care nu au putut ti atribuite cu certitudine. Deci, din
primul moment se observa ca, în cadru l aşez..:"iri i de la Ţigăneşti, figurinele
m:1scu l ine reprezinta ceva m:1i mult de 1/3 din tota lul pieselor descoperite
:1ici. Deoc:Jmdata, din datele consemnate in prezent, in nici una din asezări le
aparţinând t:1Zei Cucuteni A. categoria amintita mai sus nu deţine un procentaj
at�t de ridicat. :\u poate fi îns."i om is faptul că s-a semna lat o oarecare
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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preferinţă pentru modelarea figurinelor masculine, cum este cazul l a Scânteia,
unde acestea reprezinta 1 /5 din totalul pieselor descoperite cu prilejul săpături
lor (din 263 exemplare, 1 92 sunt feminine, 39 masculine şi 32 neprecizate),
dar este evident ca nu ating frecvenţa atestata la Ţigăneşti. În ceea ce priveşte
idolii feminini, se observa o particularitate asupra căreia trebuie sa atragem
atenţia. Astfel, din cele 276 de piese numai 84 sunt prevăzute cu decor, restul
de 1 92, din mai mult de 2/3 sunt neomamentate. O situaţie similara a fost
consemnata şi la Hăbaşeşti, unde marea majoritate a figurinelor feminine sunt
nedecorate. În a lte aşezări, de exemplu la Truşeşti sau Scânteia, deşi procenta
jul este variabil, piesele ornamentale deţin locul principal, ca de altfel şi in
celelalte obiective cercetate până acum.
În legătură cu plastica antropomort� semna lata in aşezarea de la Ţigăneşti,
trebu ie remarcat faptul că atât tigurinele mascul ine cât şi cele feminine au fost
aproape în exclusivitate modelate din pastă de calitate superioara, tina, simi
lară aceleia ce caracterizează vasele pictate. Doar în câteva cazuri s-a folosit o
pastă mai aspra, cu puţină pleavă, din care s-au modelat figurine mici, ale
căror trăsături au mai puţină acurateţe.
Cât priveşte dimensiunile, atât idolii fem inini cât şi cei masculini sunt de
dimensiuni mici şi m ij locii, adică înălţimea lor se înscrie între 3-8 cm, dar se
întâlnesc şi piese mai mari care ating 1 2 cm.
Aşa cum s-a a m intit mai sus, o categorie importantă, dar nu şi cea mai
numeroasă, o reprezintă idolii fem inini omamentaţi cu incizii fine sau adânci,
executate corect sau cu mai puţină acurateţe (tig. 1 /I - 1 9).
În ceea ce priveşte modelarea corpului, se constata prezenţa unor variante
ale prototipului răspândit cu predi lecţie în toate aşezările Cucuteni A. Sem
nalăm, astfel, idolii fem inini cu corpul zvelt, cu mijlocul cambrat, cu şolduri
inguste, coapsele lungi şi umerii drepţi sau uşor arcuiţi, după cum s-a intenţio
nat sa se sugereze poziţia mâinilor. Gâtui este, de obicei, foarte scurt, dar sunt
şi exemplare cu gâtui lung, c i l indric, cor�ct modelat. Capul este plat, cu con
tur uşor rotunjit sau c i l indric. Ochi i şi ·n· a sul sunt real izaţi printr-o uşoară
strângere intre degete a lutu lui moa le, obţinându-se ceea ce denumim în mod
curent "bec d'oiseau" Se întâ lnesc, însă, şi tigurine la care ochii sunt redaţi
prin doua m ici petforaţii, maniera util izata in mod curent în faza Cucuteni B.
Î n afară d e acest prototip, s e întâ lnesc şi tigurine feminine c u corpul masiv,
şoldurile dezvoltate şi sublin iate prin două alveole, coapsele pl ine, arcuite,
gâtui foarte scurt şi umeri i drepti. Capul şi trăsăturile feţei sunt rea lizate ca şi
la exemplarele precedente. La majoritatea tigurinelor fem inine decorate, siini i
sunt rea lizaţi prin doua m ici pastile apl icate după omamentarea toracelui, prin
aceeaşi man ieră ti ind indicat ombilicul şi genunchi i . Totuşi, s-a observat că
sunt şi cazuri când deta l iile anatom ice sunt redate numai prin decor.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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Cu toate că în prezentarea de faţa nu ne-am propus o analiza a tuturor
motivelor decorative şi a variantelor semnalate în omamentarea figurinelor de
la TiganeŞti, acestea urmând a fi inserate cu un alt prilej, este totuşi necesar să
se sublinieze câteva elemente care sunt folosite cu predilecţie.
Astfel, se constata că decorul este realizat prin incizii fine sau adânci,
constituite în romburi, alternând cu triunghiuri dispuse, de obicei, pe ambele
feţe ale toracelui. Sunt, însă, şi cazuri când în zona dorsala şi, în mod obişnuit,
pe fese, inciziile fine sau adânci sunt dispuse în spirala. În mod deosebit,
menţionam că una din figurinele feminine păstrate integral a fost ornamentata
cu incizii fine dispuse în zig-zag, atât pe torace cât şi pe coapse, manieră de
decorare mai puţin utilizata în faza Cucuteni A. Nu poate fi trecut cu vederea
nici faptul ca s-au găsit şi piese la care motivele decorative au fos• realizate în
graba, inciziile fiind simple scrijelituri executate cu puţină acurateţe şi care nu
urmeazA intotdeauna canoanele obişnuite.
De asemenea, in mod deosebit, trebuie sa atragem atenţia că, la unele
figurine (puţine Ia număr), dupa ce s-au aplicat motivele decorative incizate,
au fost acoperite cu roşu cmd, urmele sale fiind vizibile pe aproape intreaga
suprafaţa a corpului.
În legătură cu aceasta categorie de figurine este necesar să se menţioneze
şi taptul că la nici una din piese nu s-au aplicat motive decorative pictate. De
altfel, şi in alte asezAri contemporane numărul figurinelor pictate este infim,
aşa cum s-a constatat la Hăbaşeşti şi TruşeŞti (staţiuni săpate "exhaustiv'' )15
Dar, aşa cum s-a amintit mai sus, cea mai mare parte a figurinelor antro
pomorfe feminine o constituie acelea neornamentate (fig. 21 1 - 1 1 ) . Deşi, din
punct de vedere tipologie nu sunt deosebiri faţă de acelea prevăzute cu motive
decorative, totuşi pot fi sesizate unele mici particularităţi. În cadrul acestui
grup, majoritatea fig urinelor o constituie acelea cu corpul zvelt, mij locul
foarte cambrat, coapsele subţiri, uşor arcuite, cu umerii prevăzuţi cu prelungiri
triunghiulare, care indică mâinile, iar şoldurile, de obicei marcate, sunt clar
delimitate de coapse printr-o uşoară Şănţuire sau 2 linii incizate, care indică
astfel şi sexul. De asemenea, o uşoară Şănţuire sau incizie dispusa vertical şi
care se opreşte ceva mai jos de genunchi, marcheazA şi delim iteazA membrele
inferioare.
Printr-o usoara alveolare este indicat ombilicul. Capul şi gâtui sunt mode
late identic cu cel al tigurinelor ornamentale.
insa, in cadrul acestei categorii, se întâlnesc şi piese care au toracele
aproape cilindric, şoldurile uşor exagerate, arcuite şi marcate prin doua perfo
raţii. Membrele inferioare sunt ceva mai scurte la celelalte categorii şi au o
oarecare tendinţă de a deveni masive. Prin aceste mici particularitati, idolii
respectivi se apropie de prototipurile mai vechi, precucuteniene, sau cele
semnalate in grupul Stoicani-Aideni1"
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Nu mai puţin interesante sunt şi câteva figurine la care s-a încercat sa se
sugereze că mâinile sunt lipite de corp. În sfârşit, nu putem trece cu vederea
faprul că s-au semnalat şi piese la care mici pastile aplicate indicau genunchii
şi sânii şi, uneori, chiar ombilicul.
În ceea ce priveşte grupul destul de numeros al figurinelor masculine, deşi
toate sunt fragmentare, pastreazA, totuşi, numeroase detalii pentru a reconstitui
atât t�turile lor tipologice, cât şi unele accesorii vestimentare (fig. 3/l-11 ).
Astfel, la aceasta categorie, toracele are linii drepte, mijlocul este puţin cam
brat, iar capul şi gâtui au aceleaşi trasaturi ca şi tigurinele feminine. În schimb,
picioarele sunt departate mai mult sau mai puţin accentuat, iar sexul este bine
marcat. De asemenea, în numeroase cazuri, o linie \ncizata sau realizata prin
împunsaturi, delimitează toracele de coapse. În afara de aceasta, menţionăm că
numeroase figurine masculine sunt prevăzute cu o banda incizata acoperita cu
haşuri oblice, verticale, sau împunsâturi, care, fara îndoială, sugerează exis
tenţa unei centuri sau a ceva asemănător, care strângea veşmântul în talie. În
unele cazuri, un alt accesoriu masculin a fost marcat prin aplicarea pe una din
coapse, în zona laterala, sub formă de franjuri realizate din împunsaturi, dis
puse vertical sau sub forma unui triunghi acoperit cu haşuri, sau împunsaturi,
dispuse orizontal. Nu mai puţin interesante ni se par şi piesele la care se aplică
o panda lata, delimitata prin 2 şiruri de împunsâturi sau mici alveole, care ar
putea sugera un eventual brâu, cu care se strângea veşmântul în talie. De
asemenea, nu lipsesc nici exemplarele la care este marcata pe torace o diago
nală realizata printr-o banda fină incizata sau printr-un şir de împunsâturi.
Prezenţa unui astfel de motiv decorativ sugerează fie un accesoriu de
îmbracăminte, eventual o eşar:fa de ceremonii, tie un altar, de care se putea
agăţa o tolba sau o taşcă cu săgeţi, topoare, unelte obişnuite sau alte piese de
uz gospodaresc. Dar, fireşte, este dificil să se facă precizări asupra semnifi
caţiei reale pe care o vor fi avut aceste motive decorative de pe figurinele
masculine.
Este, de asemenea, interesant să tie menţionat cu acest prilej şi faptul că,
din cele 394 de figurine antropomorfe masculine şi feminine descoperite la
Ţigăneşti, 6 fragmente reprezintă idoli în poziţie şezânda. Dintre acestea, 2
piese ni se par mai sugestive: astfel, una din ele - o figurină feminină
aparţinând prototipului neomamentat - este prevazuta cu o mică excrescenţă
plată, care porneşte din umăr şi este dispusă perpendicular fată de torace. În
acest caz, apare evident faptul că cei care au modelat idolul respectiv nu dorit
sa sugereze mâna întinsă spre a primi sau oferi un dar, o ofrandă. De aseme
nea, mai trebuie remarcat şi faptul că, la aceeaşi figurină, se mai pastreazA
unul din micile picioare ale scaunului sau tronului pe care fusese aşezată,
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flicând corp comun cu acesta. Cealaltă piesă merită a fi menţionată atct,
întrucât ea reprezintă de astă dată un idol masculin fragmentar, în poziţie
şezândA (este foarte rar utilizat in modelarea plasticei antropomorfe din faza
Cucuteni A). În afara de 2 piese, aşa cum s-a aratat mai sus, au fost identifi
cate inca 4 exemplare, dar ele nu ofera detalii deosebite faţa de cele prezentate
aici.
Nu putem încheia această prezentare flira a ne referi în treacăt şi la alte
modalităţi de realizare de către purtătorii culturii Cucuteni A, fie a imaginii
divinităţii mascul ine şi feminine, fie a cuplului divin. În acest sens, avem in
vedere descoperiri ca acelea de la Truşeşti sau Scânteia etc., unde, pe vase de
obicei de provizii, au fost aplicate siluete feminine, masculine sau cuplul
divin17 De asemenea, este cunoscut faptul că au fost modelate şi vase care sa
sugereze un dans ritual, cum este cazul de la Frumuşica sau Draguşeni 1 8 Am
dat, în treacăt doar, câteva exemple, pentru că, ţinând seama de numărul mare
de figurine semnalate la Ţigăneşti, şi deci de o predilecţie de modelare a lor,
ar fi fost de aşteptat ca şi aici sa se util izeze procedeul de a fixa pe vase imagi
nea divinităţii. Or, deşi în obiectivul amintit au fost cercetate numeroase locu
inţe şi gropi folosite pentru depozitarea resturilor menajere, care au oferit un
bogat repertoriu ceramic, totuşi, până în prezent, nu au fost semnalate piese
similare celor din aşezarile citate mai sus. Având, însa, in vedere că asemenea
descoperiri nu sunt atât de obişnuite, lipsa lor la Ţigăneşti nu constituie un
fenomen singular în aria Cucuteni A.
Aşadar, din cele expuse mai sus. cercetările efectuate în aşezarea Cucu
teni A de la Ţigăneşti ne-au relevat, credem, unele aspecte interesante referi
toare la plastica antropomortă. De asemenea, absenţa unor categorii de idoli
("en violon" sau cei mici cilindrici), procentajul substanţial sporit al figurine
lor masculine, precum şi preferinta pentru cele feminine nedecorate, subli
niază, făra îndoială, unele aspecte particulare ale modalităţilor de exprimare cu
ajutorul acelor reprezentări plastice, a credinţelor şi practicilor magico
religioase.
Cu toate că nu ne-am propus să încercăm o interpretare a semnificaţiilor
pe care le avea plastica antropomorfli (feminină şi masculină) în viaţa comuni
tăţii tribale de la Ţigăneşti, totuşi câteva elemente ar trebui meriţionate.
Astfel, este îndeobşte admis faptul că numărul mare de figurine feminine
semna late în inventarul aşezări lor Cucuteni A indică practicarea cu predilecţie
a culturii fecund ităţii şi fertilităţi i întruchipat de marea zeiţă. În cadrul
aşezării de la Ţigăneşti, ea apare de multe ori modelată sub forma unei tinere
cu corpul zvelt. Este, de asemenea, interesant de amintit că decorul aplicat pe
figurinele respective şi care sugerează veşminte obişnuite sau de ceremoni �
,
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este intotdeauna executat cu acurateţe. Acestora l i se adauga figurinele, foarte
numeroase de altfel, ce întruchipează zeiţa mama, la care sunt vadite semnele
fecunditaţii repetate, care au modificat trasaturile tinerei nubile. În cazul
aşezării de la Ţiganeşti, aceste caracteristici de maturitate apar cu precadere Ia
tigurinele neomamentate. Desigur ca o problema cu totul deosebita o suscita
prezenţa in cadrul staţiuni i am intite a numeroaselor figurine masculine care se
ştie ca aveau rolul de acolit al marii zeiţe, necesar insa perpetuarii vieţii.
Frecvenţa substanţial sporita a acestora indica o anumita tendinta de schimbare
a mentalitatilor existente la un moment dat. Probabil ca rolul lor în viaţa
spirituala a comunitatii tribale Cucuteni A de la Tiganesti sporise considerabil.
În legătură cu semnificaţia figurinelor, ar trebui sa se atragă atenţia ca, la
Ţigăneşti, unii idoli fem inini, reprezentând tânăra zeiţa, au membrele infe
rioare terminate in "phalus" În asemenea cazuri, s-a observat ca l inia incizata
care separa membrele inferioare se opreşte la jumătatea gambelor, pentru a
sugera cât m-a i bine acest atribut masculin. La celelalte figurine, zona infe
rioara a picioarelor este cilindrica, fi ind marcate clar talpile unite fie printr-o
modelare corecta a curburilor acestora, fie printr-o uşoara ramă. Nu ar fi ex
clus ca, prin aceasta maniera de comuniune a figurinei feminine cu un atribut
masculin, sa se fi sugerat procesul de perpetuare a v ieţii, care asigura însuşi
viitorul comunitatii respective. Nu se poate omite aici nici faptul ca, in ultima
vreme, s-au mai făcut precizări interesante referitoare la caracterul androgin al
unora din idoli i descoperiţi in inventarul aşezărilor Cucuteni A şi care nu
lipsesc nici din obiectivul de la Ţigăneşti, daca acceptam interpretarea data
până acum19
Făra nici o umbra de exagerare, trebuie scos in relief, in incheiere, ca
importanta colecţie de idoli feminini şi masculini, semnalata prin săpăturile de
la Ţiganeşti, oferă noi şi interesante date cu privire la unul din aspectele
esenţiale ale vieţii unei comunitaţi tribale din faza Cucuteni A, cel al credinţe
lor magica-religioase, precum şi la modalitatile de exprimare ale acestora,
intre care plastica antropomorfă este cea mai relevanta.
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Note
1.

Marilena Florescu şi Viorel Olpitanu , Ccrn:ttlri m·lteulogice ele .mprt!(afll Î11 jud. Bacllu, 1, "Ar
heologia Mol dove i ", VI, 1%9, p. 2 13- 275; V. Olpitanu, Ccrcctilri arheologice Îll raio11ul
AeljiUi, in "Muzee" , 6, 1 %6, p. 546. In afara de aşezllri le mentionate mai sus, piese de o deose
hilll valoare au fost semnalate la Traian, Onceşti, Scllrişoara, Prajeşti, Slobozia, Hutu, Leca-lln
gu reni etc. To:tte aceste de scoperiri vor li inserate intr-un catalog ce va cuprinde intreaga
plastica antropomorlll si zoomorlll ce se pastrea7..a in colectiile Muzeului de Istorie Bacllu , pe
care autorii il au in pregati re.

2. Avfind in vedere ca articolul de tatii are sc o pul de

n

atrage atentia asupra unor particularitati pe

car e le releva cercetarile de la Tiganest i, referitoare la numaml de piese, proce11tul figurinelor

nutsculine şi feminine, predilec te pcn t m anu m ite prototipuri, locul de descoperire etc., din
bogata bib l iogra fie existenta au fost editate lucrari care suhliniaza ospeete ale plasticei Cucuteni
A si (• arc vin in spr ijin u l celor consemnate aici. in acest sens, m ent i onam : 11. Schmidt, Cucullmi
in cU!I" obcrcn Molcftm, Ber li n urui Le i pzig, 19U; C. Matasa, FnumL)ictl, Bu cu reşti , 1951!; VI.
Oumitrcscu şi colah., 1/tll>ă.'i<'·)·ti, 1954 ; R. Vulpe, b·mll"c, Bucureşt i , 1951!; M. Petrescu-Dâmbo
vita . Tlw;cşti. Monogn!/ic, m ss .; N. llerlescu. l'lt«tice/ cfiCfiWIIiemil di11 •·ec'ltile colectii ale
M1ccului ci<• l�torie <1l MoldtJI•ci, in "Arhivele M oldo vei", II-III, 1964, p. 47- 104; Al. Paunescu,
P. Satlurschi, V Chi ri ca , Repertoriul urlwologic aljudetului Botuşml i, voi. 1-11, Bucureşti, 1 976;
Ghenu\11 ( �om an, Stutomie·ie. colllillllilutc; Repertoriul t�rlteologic al judetuba Vasba, Bucureşti,
1980; V. Chirica, M. Tanasache, Repertoriul t�rlteoloJ.,>ic <lljfllle(uhli /aJi. voi. 1, laşi, 1984; voi.
Il, laşi, 1985; A. Cnismam, D•·tlgll.'i<'lli. contributii la u mo11ogmjie m·lteologicll, Botoşani, 1 977.
De asemenea, descoperiri importante de idoli, aparţinând fazei Cucuteni A, au fost llleute în
ultim el e 2 decenii la Rau ceşti si Scânteia; v. Gh. Dumitroaia, Pla�tica antropomorflJ di11
tlşc:m·ca Cll<'lllcnilln(i tie la Rtlu,·cşti "Mwlteni".j•ul. Nem11f, "Mem. A nhJ .", XV-XVII (198319 !15 ), p. 2 1 -42 şi ( :.M. Mantu, Plastim <llllropomm:fll" uşc:llrii Curllteni A clc la Sccintei<l (jud.
la.)i), "Arh . Moldovei", XVI, 199.1 (p. 411-5 1 ). Pen lrtl descoperi ri similare din Repub lica Moldo
va şi aria Tripo lie . vezi I.V. Markt•vici, Eneolit SS.\'R, Moskva, 19�2 ; T.S. Passek in MIA, 10,
1949; S.N. l lihi kov in MIA, .lK, l'l5.1; T.fi. Movşa in "Arh eo logia llkrainskoi RSR", 1971; A.P.
P o goj cv a, Antrupomor/iwia plastike 7i·i{mlia, Novosili rs k , 198.1. Pent rtl cunoasterea artei
l'uhurii Cucutcni. vezi si VI. Dumitrcscu, Arta prei�·toricti1Î1 Ronuiniu, lluc ureşti, 1974; idem,
.4rttr culturii C.u·llll·ni, llucurcsti, 1 979. Pentrtl u ne le comparatii cu plastica culturii precucute
ni<'ll<\ a aspeclului Stoicani-Aideni, vezi M. Petrescu-Dâmbovita, Cettl(llia ele la Stoicani, in
"Materialc",I,p. l.l-15\ I.T. l >mgomi r, fneolitirlll elin .md-cst11l României -mpccllll mltural
Stoit'ani-Aitleui, Buc ureşti, 19!1.1; S. Marinescu-Bâlcu, C11ltw·<l Premcllfclli pc writorilll
Ronuinid, Bucuresti, 1'J74; itlcm, Tâtpcsti. {i·om l'reh�•·torv to Histo/1' in Eavwm Roma11ia,
·
.
.
IJAR, 1 07.0xfonl, 1 9 1!.1 .

.1.

l'f. prcci;r.ârii VI. Oumitrescu, op.dt.,p. 405-42 1 .

4. Vezi mai sus, nota 2.
5. A.P. Pogojeva, 1 911.1. nota 2.

6. VI. Dumitrcsn•, f{(j/>ti.'i<'Şii, 1 95 4, p l . CXI I/9- 1 7, lig. .16/1-16.

7. VI. l>umitrcscu, 1/tihtL'i<·şti, 1 9 5 4, lig . .17/1-21; C.M. Mantu in "Arh. Moldovei", XVI, 1 99.1, lig.
M7- l O.
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8. Un studiu amplu al pieselor semnalate la Truşesti, in afara datelor consemnate in rapoartele de
sapaturi, este lllcut de M. Petrcscu-L>âmbovita, in Monografia TrU$C$1i, in manuscris.
9. C.M. Mantu in "Arh. Moldovei", XVI, 1 993; detalii in legatura cu aceste locuinte vor constitui
obiectul unui sh1diu separat (p. 5 1 , nota 2).
1 O. ldem, op.cit., p. 5 1 .

I l . V.R. Maxim-Alniba, Locuinta nr.
V-VI, 1 983- 1 984, p. 1 00- 1 10.

1

(dinfir=a Cllclllclli A) de la D1uncşti (Vt1Slui), "Acta M.M.",

1 2 . Unele observatii legate de carac te ri sticile şi continutul gropii nr. 40 de la Truşeşti, vezi M. Pe
trescu-Dâmbovita, Munugr<!fia Tl"llşcşti, cap. "Plastica antropomorlll şi zoomorlll'', M. Florescu,
cap. "Gropi folosite pentru depozitarea resturilor menajere"

1 3 . Aceste descoperiri vor constitui ohiectul unui studiu separat.
1 4. M. Florescu, in c ap . "Gropi..." din MuuoJ.:rafia 1i·uşcşti.
1 5. Vezi mai sus, nota 2.
1 6. Pentru exemplare asemanatoare, ve-.li M. Petrescu-Dâmbovita in "Materiale ", !, 1953, p. 1 3- 1 55;
I.T. Dragomir, up.cit., 1 983; S. Mnrinescu-Bâlcu, op.cit., 1 974; idem, op.rit., 1 983.

1 7. M. Petrescu-Dâmhovita, sh1dii in Mon ografi a Tmşcşti (mss.), in care sunt inserate si datele
consemnate cu prilejul publicarii rapoartelor de sapaturi pentru şantierul Truşeşti; C.M. Mantu,
Vmc.r autltropomorphcs du site CriCIIIclli A3 de Srtinlcia (d.Cp. de laşi), i n Le palcolillrique etic
ncolillriqrtc de la Raummric CII conlexic curopec11, laşi, 1 99 1 , p. 328-334; idem, 77rc Antlrropo11101phic Rcprcscntations Ji"om lhc Prccuculcni 111111 Cucutcni CII/turc, comunicare prezentata In
simpozionul "Anatolia and th e Balkans Prebronze Age Relations", Istanbul, 1 8-22 noiembrie
1 99 1 .

18. Vezi mai sus, nota 2; C . Matnsa, fhmmşica, 1 946; A . Crâşmaru, DrllgU$Cni, 1977.

19. in legllhllil cu aceast a, trebuie sa mentionam in mod deosebit ca D. Monah in 3 comunicari
prezentate intre anii 1 989- 1 992, in c a dru l sesiunilor organizate de catre Institutul de Arheologie
Inşi, a lllcut o anali:r.a amanuntita a tuturor cntegoriilor de descoperiri ce pot fi interpretate ca o
modelare de fibrurine cu caracter androgin. Aceste opinii nu fost preluate si de catre C.M. Mantu,
vezi in SCIVA, 43, 1 993, 3, p. 307-J 1 5; idem si in "Arh. Moldovei", XVI, 1 993, p. 62.
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Quelques observations concernant les representation
plastiques anthropomorphes de l'habitat Cucuteni A
de Ţigăneşti (dep. de Bacău)
Par les recherches de surface pratiquees dans le departement de Bacău ont
ete decouvertes 1 00 des etablissements, panni lesquelles plusieurs ap
partiennent a la phase Cucuteni A. Durant la periode 1961-1966 ont ete effec
tuees des recherches sisthematiques a Ţigăneşti, Gaiceana, Ungureni, Lichi
ţişeni etc. Ainsi, par cettes investigations, le Musee de Bacău renfennent un
lot de 500 figurines anthropomorphes feminines et masculines. Mais, tennant
c�mpte que les plusieurs figurines ont ete decouverts par les familles de
Ţigăneşti, les auteurs considerent a remarquer la plastique recoltees des ha
bitations, des fasses et de l'espace entre cel les-ci a la suite de cettes
investigations.
Les 4 1 8 representations plastiques de Ţigăneşti appartiennent pour la
plupart a la premiere phase de la culture Cucuteni A (394 exemplaires) et 24 ă
la phase Cucuteni B.
Au premier, il faut souligner l'absence a Ţigăneşti d e quelques types des
idoles comme celles "en violon" et de fonne cyl indrique ă base aplatic. II est
tres important de mentionner ici, que la plupart des figurines feminines n'a
va ient pas de decor.
En ce qui concerne les idoles feminines avec le decor incise, il faut
remarquer qu'ont ete respecter les proportions reeles du corp humain. Aussi
elles sont representees en position verticale, en exceptant une en position
assise. Leur tete ronde ou legerement allongee presente quelque fois d'orifices
de part et de l'autre du nex modelees en "bec d'oiseau", les bras sont tantot
anguleux tantot arrondie, la ta ille est fine, souple, les fesses corectement
fa�onnees, quelques fois agrandies et les pieds sont separes par une incision
verticale. Il est tres important de mentionner ici, qu'ont ete identifiees des
figurines avec les pieds tenninees en "phalus"
Par le decor incise sont realises des rombes, des triangles et des simples
spirales.
La deuxieme categorie est constituee par les idoles (le group tres nom
breux a Ţigăneşti) qui n'etait pas decores. En comparaison avec les figurines
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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precedentes, on a constate quelques traits qui sant sembables avec les idoles
Precucuteni et Stoicani-Aldeni (taille massive, les pieds un peu courts etc.).
En ce qui concerne les figurines masculines, nombreuses ă Ţiganeşti en
comparaison avec des autres station Cucuteni A, il faut mentionner quelques
traits importants: ainsi, les idoles sant des petites dimensions, en position
verticale, en exceptant des exemplaires assises, ou les genoux legerement
tlechis.
Le corp est svelte ou avec tendence de massivite, avec le tete ronde ou
allongee, les epaules droites ou arrondies et les pieds elognes, avec les jambes
plus ou moins courbees. Aussi, il faut souligner que toutes figurines trouvees ă
Ţiganeşti ont le sexe bien modele en relief.
Les plus nombreuses figurines sant caracterisees par une l igne diagonale
incisee ou pointillee partant habituellement de l'epaule droite et par une
ceinture autour de la taille (aussi inclsees ou pointillees).
Enfin, il est necessaire de remarquer que les idoles feminines et mascu
lines trouvees ă Ţigăneşti ont ete modelees d'une pâte tres fine, mais ont paru
aussi des figurines qui presentent pourtant des marques des diverses matieres
organiques en quelques cas pendant la cuission.
Quoique schematisees et stylisees et non pas variees au point de vue
typologique, les figurines decouvertees ă Ţigăneşti offre par leur nombre des
nouvelles donnees pour l a connaissance de la plastique Cucuteni A.
En meme temps, l'ensemble des decouvertes mais en evidence quelques
aspects concernant sur la vie spirituelle de la communaute tribale Cucuteni A
de Ţigăneşti.
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Lista figurilor
Fig. 1
Figurine feminine cu decor incizat din aşezarea Cucuteni A de la
Ţigăneşti comuna Vultureni, judeţul Bacău.
Fig. 2- Figur ine feminine ftlră decor, descoperite in aşezarea Cucuteni A
de la Ţigăneşti, comuna Vultureni, judeţul Bacău.
Fig. 3
Idoli masculini din aşezarea Cucuteni A de la Ţigăneşti, comuna
Vultureni, judeţul Bacău.
-

,

-

Explications des figures
Fig. 1
Figurines feminines avec decor incise de l 'etablissement Cucule
ni A de Ţigăneşti-Bacău.
Fig. 2
Figmines teminines sans decor, trouvees dans l'etablissement
Cucuteni A de Ţiganeşti-Bacau.
Fig. 3
I doles masculines trouvees dans l'etablissement Cucuteni A de
Ţigăneşti-Bacău.
-

-

-
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IoN PÂSLARU (Kiev)

Ritul funerar al triburilor culturii ceramicii
cu decor vălurit (sec. XVII- XVI i.H.)
Cultura ceramicii cu decor valurit din a doua jumatate a secolelor XVII
XVI î.e.n. se intindea pe un teritoriu vast, cuprinzând Moldova., o parte insem
nata din stepa şi silvostepa Ucrainei si bazinul Donului. Deşi descoperirile
arheologice din ultimii zece ani s-au soldat cu rezultate apreciabile in cerceta
•
rea acesteia, totuşi multe probleme referitoare la viaţa spirituala a purtatorilor
culturii ceramicii cu decor valurit ramân inca puţin cunoscute.
În cercetarea vieţii spirituale a triburilor culturii ceramicii cu decor vălu
rit, ca de altfel a tuturor societăţilor străvechi, de o niare insemnatate sunt
izvoarele arheologice. În rândul acestora, pe primul loc trebuie situate an
samblurile funerare, în care se reflectă anumite norme de conduită, stratifica
rea socială, viaţa spirituala, religioasa etc.
Dacă până nu demult materialul arheologic necesar studierii ritului fune
rar de pe întreaga arie de răspândire a culturii ceram icii cu decor valurit era
foarte redus, astăzi este cunoscut un număr apreciabil de monumente funerare,
descoperite în special de noi, in ultim ii zece ani, în estul Ucrainei. Studiul
nostru se intemeiaza îndeosebi pe aceste materiale arheologice care ne perm it,
într-o masura considerabila, sa relevăm caracteristicile ritului funerar şi, in
relaţie cu acesta, concepţiile religioase ale triburilor culturii ceramicii cu
decor vălurit.
Printre monumentele funerare ale acestei culturi trebuie sa deosebim:
a . morminte peste care s-au ridicat tumuli izolaţi;
b. morminte atlate în interiorul unor tumuli ridicaţi atunci sau in tumuli
mult mai vechi, cu o completare ulterioară a terasamentului movilei;
c . morminte aflate în tumul i lăra alte construcţii'
Cunoaşterea ritului funerar al culturii ceramicii cu decor valuri! implică
elucidarea următoarelor probleme:
1 . topogratia şi sistematizarea tumuli lor şi a necropolelor tumulare;
2. constmcţi ile funerare de deasupra mormintelor;
J. dispunerea mormintelor în turnul;
4. constmirea monnintelor;
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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S. datinile funerare;
6. ritualurile purificatoare;
7. inventarul propriu-zis.

1. Topografla tumulllor şi slstematlzarea necropolelor tumulare
Tumulii culturii ceramicii cu decor vălurit din estul Ucrainei erau pl,asaţi,
de obicei, departe de surse de apă importante. Cel mai adesea, erau construiţi
pe înălţimi, deasupra bazinului superior al vreunei ape, într-Ul1 loc de unde
râul nu era vizibil, uneori la o distanţă destul de mare de acesta (peste 10 km).
În mod frecvent, aceşti tumuli formează grupări compacte: ca-, de exemplu,
tumulii cercetaţi de noi în regiunea Voroşilovgrad, în oraşele Lisiciansk şi
Molodogvlrdcisk, în satele Blagovka, Privetnoe, Bolşoi Suhodol. Construc
ţiile funerare mai erau amplasate lângă tumuli de mari dimensiuni ridicaţi în
epocile precedente, dar interpretarea lor ca aparţinând culturii ceramicii cu
decor vălurit se datoFeşte acroşării lor la cel mai mare turnul şi construirii unui
terasament nou sau consolidării celui vechi, după efectuarea înmormântării
peste vechea platformă.
Se cunosc cazuri când morminte ale culturii respective au fost descoperite
in tumuli situaţi în apropierea nemijlocită a apei. De obicei, acest lucru se
întâmpla atunci când mormintele erau aşezate pe culmile celor mai mari
tumuli ridicaţi anterior, după care li se fi1ceau adăugiri. Mormintele din inte
riorul tumulilor examinaţi reprezintă înmormântări ale culturii "Srubnaia"2•

2.

Construcţiile funerare tie deasupra mormintelor

Comunităţile culturii ceramicii cu decor vălurit obişnuiau să înalţe diferite
construcţii funerare: tumuli din pământ deasupra mormintelor, aşa-numite de
baza, completări deasupra construcţiilor funerare din interiorul tumulilor,
diverse construcţii din lemn şi piatră, inca insuficient studiate.
Analizând structura construcţiilor funerare, am remarcat urmatoarele
tipuri: terasamente din pământ căptuşite spre exterior cu sau fi1ră piatră; con
strucţii din piatră sau lemn de diferite forme deasupra mormintelor sau în
apropierea nemijlocită a acestora, cu ridicarea ulterioară deasupra lor a unor
terasamente din pământ. construcţii combinate din piatră $i lemn deasupra
mormintelor sau alaturi de ele. cu adaugirea u l te r i oa ră a unor terasamente de
pământ.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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Exemplul pentru primul tip de construcţie este turnului dezgropat de V.A.
Gorodţov in satul Kamâşevo, in hotarul dinspre Câmpul Lupilor. Acest turnul
avea trei culmi orientate pe linia vest-est. Terasamente marginale fuseseră
sapate şi jefuite cu mult timp inaintea cercetării, astfel ca a fost studiată numai
partea centrata. inattimea tumulului era de 2,2 m. La o adâncime de apro
�imativ 0,2 m de suprafata au fost dezvelite pietre care acopereau vârful
ti.tmulului. La 0,4 m de suprafata au fost descoperite coarnele şi oasele celor
patru picioare ale unei vaci, tăiate din articulatiile genunchi lor. La o adâncime
de 1,4 m a ieşit la iveala un strat de cenuşa şi carbune marunt in care se aflau
coarne şi picioare de vaci. Acoperişul construcţiei era presarat cu locss din
groapă, deasupra căreia se afla o podina dublă din buşteni subţiri şi rotunzi din
stejar şi mesteacăn, asezati pe două rânduri. Buştenii erau carbonizaţi. Primu
lui tip de construcţie ii pot fi atribuiti peste 1 O tumuli aflati în satele Trehiben
ka şi Oknino, în apropierea ratinăriei de petrol din Lisiciansk, în oraşul
Voroşilovgrad.
Caracteristic pentru construcţiile aparţinând celui de-al doilea tip este
tumulul cercetat de noi în satul Privolic, raionul Lisicianks. Acest turnul arăta
de parcă ar fi fost forn1at din trei tumuli înălţaţi pe rând, unul lângă celălalt.
Primul, amplasat înspre sud, conţinea la bază un mormânt al culturii "Iamna",
în interiorul movilei aflându-se câteva morminte aparţinând culturii cata
combelor şi unul, culturii ceramicii cu decor vălurit. Spre laturile de sud-est şi
sud-vest ale celui de-al doilea turnul, în locul alipirii de primul, au fost des
coperite morn1inte ale culturii "Srubnaia", peste care fuseseră �cute depuneri.
Înspre nordul celui de-al doilea şi strâns lipit de acesta se afla cel de-al treilea
tlllnul. Deasupra terasamentului din pământ al acestuia, înspre latura sudica,
au fost descoperite două platforme din piatră aşezate în paralel una fata de
cealaltă4• Mormântul se afla înspre nordul platformelor, intr-o groapă puţin
afundată în pământ.
Asemănător acestui tumul este şi cel din oraşul Privolic, a carui confi
guraţie e analoga celui descris mai sus. Acesta era format în acelaşi mod, din
trei tunmli ridicaţi unul după altul, cu platforme din piatră. În primul, orientat
spre sud, sub partea centrata a platformei, s-au des'coperit doua morminte:
groapa sepulcrală şi rugul fi.tnerar. Mormintele au fost descoperite înspre nord,
sub cea de-a treia platformă care avea forma a doua cercuri paralele. În groapa
putin afundată in pământ s-a găsit un cadru din lemn în care era depus un
schelet in pozitie uşor chircită, cu capul orientat spre nord. În afara cadrului au
fost găsite oase de animale. Se cunosc încă opt tumuli asemanatori celor des
coperiţi in satele Biriukovka, Bolşoi Suhodol, Prişib, Darino-Em1akovka,
Nij inee, Baranikovka, Provalie şi in oraşele Privolie şi Aleksandrovsk din
regiunea Voroşilovgrad.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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A l trei lea tip de constructie timerara este reprezentat de tumul i i iden
titicati in oraşul Privol ie. Tumulul nr. 1 1 este format din trei tumu l i ridicati pe
rănd. i n cel de-a l doi lea, atlat la nord de primul şi străns l ipit de acesta, a fost
descoperit:.'! o pla tform� trapezoidală din piatra. O mare cantitate de piatra la
extremit:.'lt i. o scobitură in partea central�. precum si existenta unor busteni sau
bârne din lemn, printre pietre, au permis � se vad.."'. in interior, o constructie
din piatra si lemn. in centru l careia se atla mormântu l .
i n tumuhd nr . 1 3, sub cea de-a doua platform� din piatra ş i lemn, a l ipita
direct de prima inspre nord, nu a fost descoperit vreun mormânt, dar existenta
l u i este atestat� de o gr�măjoară de pietriş ti xată la m a rgine şi de un fragment
de vas ornamentat cu m odele in va l.

3. Dlspunen�a mormintelor în tumul

Se poate afirma cu cert itudine că morm intele au ocupat întotdeauna locul
centra l in constructi i l e timerare. Ace:�sta se observă deosebit de clar :�colo
unde la bnza tumulului se atla morm inte ale culturii cemm icii cu decor valuri!,
cnre prov i n din aceeaşi perioadă (făra a lua în consideraţie înmormântările
târzii a le culturi i "Srubna ia" şi a le triburilor nomade din evul mediu); chiar şi
în cazurile in care mormintele cultur i i exam inate se atlă în interiorul tumulu
lui, ele ocupa locul din partea centrală :1 acestuia. Astfel de morm inte se atlă
in tum u l i i nr. 1 şi 2 din satul Novoselovka, ra ionul Perevnlskoe s.a. i n acelaşi
timp, morm intele din interiorul tunm l i lor. însotite de constructi i adaugate
ulterior deasupra, sunt, uneori, foarte im portante. Spre deosebire de cultura
catacombelor, in care amplasarea morm intelor depinde strict de fonna tumu
lului, ele ti ind aşezate spre marginile sale şi unnând forma rotunda a acestuia,
morm intele culturii ceram icii cu decor val urit (în functie de pozitia lor) deter
m ină moditicarea formei terasamentu lui tumulului. Astfel. mormântul atlat in
tumulul IH. 2 din zona ratinăriei de petrol de la Lisiciansk. a fost amplasat in
apropierea laturii sud-estice a tumulu lui, peste morm intele anterioare aparţi
nând cata combelor. Dupo"'l a m p l asarea acestuia. tumu lul a căpătat o fonna
ovala, a l ungită.
Aceeaşi contigurntie se observa si la turnului nr. I l din orasul Privolsk.
Tipic e si tumulul nr. 1 3 d in acelaşi oraş; astfel. acesta este constituit, la
rândul sau, din trei tum u l i ridicati unul dupa a ltul. dispuşi in lant (tig. 1 ).
S ituntin e identică in tum u l i i nr. 23 din sntul Bolsoi Suhodol (fig. 2), nr. I l din
oraşul Privolie si nr. 2 d i n oraşul Molodobvnrdeisk. S istematiznren succesivă a
monn intelor se vede deosebit de clnr in tumu lul din satul Prişib, explorat de
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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morm inte
se adaugau si noi terasamente. cum s-a descoperit în timpul cercetării tumuli
lor din npropiere de l lmeni (tumulul 6) şi N ijniaia Beduga (tumulul 3 )'
vă l u r i t ocupau l o c u l centra l i n t u m u l i , iar p r i n amplasarea unor n o i

4. Constnli rea mormintelor

Mormintele apa1ţinând ceramicii cu decor valuri! din estul Ucrainei au
câteva aspecte caracteristice: cadre din lemn; gropi în pământ; gropi în terasa
mente (existenţa gropilor din terasamente se constituie prin dezvelirea
planşeelor de deasupra mormintelor); casete din piatră. În raiom oele Nijnea
Pridneprovie şi Probuj ie ex istă şi gropi de mom1ânt căptuşite, deşi în Ucraina
de 1'ăsll r it astfel de construcţi i, deocamdata. nu sunt cunoscute.
În ansamblu, după modul de construire, mormintele se împart în doua
mari grupe: construite în pământ şi în terasamentele tumulilor. Fiecare grupă e
formata din constructii simple şi complexe. Mom1intele din prima grupă sunt
aşezate îndeosebi la baza movilei, iar cele din a doua, de regula, sunt inte
rioare, mormintele de la baza aparţinând culturilor "lamna" şi catacombelor
sau chiar culturii ceramicii cu decor valurit. Printre mormintele din prima
grupă se pare că predomină cele simple (gropile), deşi superioritatea lor nu
merică faţa de morm intele complexe nu se confirma statistic, întrucât analiza
prop01ţiei numerice a mormintelor aparţinând celor doua grupe ne permite sa
tragem concluzia ca, după toate probabilităţile, cele doua forme de mom1 inte
se găsesc în prop01ţi i egale.
În grupa a doua, predom ină mormintele simple, ceea ce se confirmă şi
statistic. Cu toate acestea, trebuie să spunem ca, în riturile funerare ale culturii
ceramicii cu decor vălurit în ansamblu, mormintele complexe nu ocupă primul
loc, netiind determ inante, deşi se întâlnesc destul de frecvent - 3 1 ,5 1 +6, 75%
- comparativ cu cele din cultura "Srubna ia", în care mormintele cu cadre din
lemn şi casete din piatra reprezinta clar 1 9,8+5%.
Caracterizând construcţiile de monninte simple din prima grupă, se cu
vine a sublinia relativ modesta lor adâncime în pământ (pâna la 0,5 m). Lungi
mea lor variaza între 1 , 5-2,85 m, lăţimea între 1 , 1 - 1 ,5 m. Dimensiunile
morm inte lor complexe sunt cuprinse între 1 ,5x 1, 1 si 2,3x 1 , 7 m. Dimensiuni le
cadrelor din lemn pe care le conţin variaza între 1 ,6x 1, 1 până la 1 ,96x 1 ,33 m,
prop01ţia laturi lor ti ind de 1 ,4: 1, 9: 1 .
Proportiile gropilor de mormânt simple si complexe din prima grupă
variaza între 1 ,2: 1 şi 1 , 7 : 1 .
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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L t m o; i t n.:a si IM i m e;t grop i l or de mormânt din a dotta gntprl stmt Cl lprins.:
i ntr.: I . Jx 1 . 0(, si :2 . 0(JX I . M m. raport ul la tun lor ti ind între 1 . 1 1 1 si 1 . 8 8 : 1 În
morm intele !:omplexe din a doua grupă. dimensiunile gropi lor de mormânt
corespund celor ale cadrelor din lemn si casetelor din piatra pe care le conţ i n :
1 , 6x0. 7 pânn la 2 . 1 X I . JJ m . raporllll dintre laturi ti ind d e la 1 . 4 2 : 1 pâna l a
1.7· 1

Printre morm intel.: complexe din prima si a doua grupa. sunt extrem de
frecvente gropi le de mormânt cu cadre din lemn. Prin ins.'lsi rea l i zarea lor.
cndrele din lemn presupun un mare volum de mtmca. executn rea lor nece
sitcind o m unc<'l c n l i tica t:l. de oarecare complexitate. spre deosebire de con
�tru iren morm l lltelor propriu-zise. Ele erau confectionnle prin folosirea unor
diverse unelte metal ice speci a l izate. inclusiv unelte pentru prelucrarea lemnu
lui ( ri ndele). Această circumstanta const ituie deja o dovada privind existenta
unor diferentieri precise in comunit<'lt i l e cultur i i ceramicii cu decor vrtlurit.
care se retlectrt şi in d i ferentierea construirii morm intelor.

5. Ritua l u ri funerare
Morm intele t ipice culturii cera m i c i i cu decor valuri! aviind toate particu
laritat i l e care le ident itica. reprezinta aprox imativ 33�4.6%, din tota lul mor
mi ntelor cul tmi i "Srubna ia" a cera m i c i i cu decor v:.'llurit. în timp ce
morm intele apar1 iniind cultur i i "Snrbnaia" reprezintă 67�4.6'}';,_ Din 1 J 1 de
morm inte apartim1nd cultmii ceramicii cu decor vahrrit din silvostepa Donu
lui. posedfmd particula rit<'lt i care le ident i tică. pe prim ul loc se situea:z11 mor
mintele cu pozitia m ii i n i l or ( Y -4). caracteristica culturii catacombelor. care
reprezinta 79 cazuri sau 5 9,5�8 .4%. Locul al doi l ea este ocupat de morm in
tele în care sche letele au pa lmele asezat.: pe obraj i ( W ), acesten ti ind în număr
de 53 sau 40. 5-8.4%.
in cul tura " S ruhna ia" morm intele orientate spre est, cont inând un vas
intreg din n rg i la si scheletele cu pa lmele m ii in i lor pe obraj i ( E- W ). reprezinta
2 1 1 c a zu ri snu 79-4 . 8 % Dup.."l ciit se pare, aceasta poz i t ie n m â i n i lor este o
caracteristică proprie cu ltur i i "Sruhnaia" intnrciit 237 mom1 inte din 267
aveau aceast:l pozitie. De aceea. suntem indreptat iti a considera respectiva
pozitie a m ii i n i lor ( W ). mult mai târziu în raport cu cea caracteristica culturii
cat;1 combelor (4).
În morm intele cera m i !: i i cu decor valuri!. dup<'l "pozitin m<iini lor" pot ti
d ist inse morminte t i m pu r i i si tf1 rz i i . Pri m e l e 78 n u pozit i a caracterist ica. po
ziţia m â in i lor "'de catn c om hâ ( 4 ) îmbin;1ta cu l ipsa vaselor întregi di n n rg i l:.'l.
•.

"'
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în 5 1 de m orm inte, înhum n t i i ernu orientnti spre vest. Pentn1
de ca zuri era cnract e n s t i că poziţia pa l m e l o r înhumaţilor pe obraj i
şi lipsa vaselor întregi din argilă Din acestea, 3 1 d e morm inte erau cu orienta
rea înhum ati lor spre 1flsărit (E).
În mnbele grupe principale prezentate, constatam două tendinţe funda
menta le. Prima consta în orientarea inhumaţilor spre vest combinata cu poziţia
mâ inilor "de catacomba", iar cea de-a doua in orientarea inhumatilor spre est
cu palmele pe obraj i . Pentru toate mormintele culturii ceramicii cu decor
vălurit, cum s-a remarcat deja, este caracteristică lipsa vaselor intregi din
a rgilă. De aceea, toate celelalte monninte ale acestei culturi, pot fi considerate
ca tind intermediare, în ele putând fi gasita îmbinarea particula rităţilor timpu
rii şi târzii. Aceste monninte formează o grupa de m ijloc. În mc:·mintele din
prima grupa scheletele au capul orientat spre vest, tiind culcate pe spate, cu o
uşoară intoarcere spre partea dreaptă sau stângă, poziţia bazinului şi a genun
chilor uşor chircită. Se cunosc cazuri în care talpile sunt aduse spre bazin şi
picioarele cu genunchi i în sus. Poziţia mâ inilor: una întinsă de-a lungul trupu
lui, cea de a doua îndoita din cot, este aceeaşi cu poziţia mâini lor din cultura
catacombelor, deşi sunt cunoscute cazuri când ambele sunt întinse de-a lungul
corpului, la fel cu poziţia mâ inilor din mormintele culturii " lamna"
Poziţia uşor chircită a scheletelor este caracteristica şi pentru mormintele
din grupa a doua ( m ij locii) (V-W, E-4). Aici, ea se combină in unele cazuri cu
orientarea spre vest a inhumaţilor şi cu aşezarea palmelor pe obraj i, iar în
a ltele - cu orientarea spre est a inhumaţilor, o mână întinsă de-a lungul trupu
lui, a doua - îndoita din cot. Pentru monnintele din a treia grupa (târzii) (E
W) e caracteristica aşezarea inhumaţilor pe partea stânga într-o poziţie accen
tuat chircita, cu palmele pe obraji, orientarea mormintelor fi ind spre răsărit.
Această poziţie a m01ţilor corespunde intocmai poziţiei din morm intele cultu
rii "Srubnaia"
Din

a ceste n

c e l e l n l t e 58

6.

Ritualuri de purlncare în timpul înhumăril

În timpul inmonnântarilor, triburile culturi i ceramicii cu decor vălurit,
indeplineau ritualuri purificatoare. Astfel, în turnului nr. 3 din satul Zakotnoc,
solul de la baza movilei era ars, având deasupra un strat de cenuşă gros de
0,30 m, care căptuşea partea inferioară a terasamentului tumulului (fig. 3 . 1 t.
Straturi de cenuşă au fost găsite în terasamentel e tumul i lor din satele Kaman
ka (T. I ), Kamâşevaha (T. 5) la rati naria de petrol din Lisiciansk (T.2). În
câteva cazuri au fost găsite schelete incinerate parţial sau total, spre exemplu,
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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în turnului nr. 2, turnului nr. 4, din satul Stratilovka şi în turnului nr. 1 1 , nr. 2

din satul Kovalevka, dezgropate de Gorodţov7 şi, de asemonea, în tumulul nr.

1 3 şi

nr.

1 din oraşul Privolnoc, raionul Lisiciansk, în tumulul

nr.

3,

nr.

6, din

satul Privetnoc, raionul Stanicino-Lugansk, cercetate de noi'. In câteva mor
minte nr. 1 , turnului

2, din satul Nikoloevka

latovka s-au gasit cărbuni şi cent$9•

nr.

4, turnului 2 din satul Strati·

Întrebuinţarea varului şi a cerului în morminte, dupa Gorodţov, . are ace
eaşi semnificaţie ca şi a focului. Totuşi, nu numai focul şi inlocuitorii sai se
foloseau în ceremoniile purificatoare.
Fragmentele de ceramică gasite în morminte şi în tetasamentele tumulilor

- e adevarat ceramică cu ornamentaţii în val - pot ti apreciate ca &când parte
din mij l oacele folosite în practicile de incinerare din ritualurile purificatOare.

Şi aşchiile de cremene gasite în morminte sunt legate, dupa toate probabili
taţile de ritualurile de purificare-incinerare. Despre eventualitatea folosirii lor
în obţinerea focului prin scăparare, scria şi Gorodţov10•
Un alt ritual de purificare, mult mai frecvent întâlnit la triburile culturii
ceramicii cu decor valurit din silvostepa Donului, era cel al depunerii ofrande
lor. Se întâlneşte in morminte sub forma depunerii de alimente, unelte de
muncă, arme ş.a. Atrag atenţa repetatele descoperiri de coarne şi picioare de oi
şi vaci cu copite, taiate din articulaţiile genunchilor, aşezate grămadl lângl cei
înmormântaţi sau ceva mai departe în afara cadrului din lemn sau deasupra
gropii sepulcrale, iar uneori în terasamentul movilei. Astfel de ofrande pot ti

daruri. Prezenţa uneltelor de muncă şi a armelor in unele morminte o consi

deram ca pe o înzestrare a celor morţi cu obiectele ce le-ar fi necesare pe
lumea cealalta.
Despre existenţa sacrificiilor umane, la purtatorii culturii ceramicii cu
decor valurit, încă nu se cunoaşte nimic.

7.

Inventarul

În mormintele culturii ceramicii cu decor valurit, de obicei, inventarul
lipseşte. În cazurile în care totuşi se întâlneşte, nu e bogat, dar este divers. In

mod obişnuit, inventarul se compune din oase de animale (aproximativ 28%),

aşchii de cremene (aproximativ 1 5%), inele din corn şi os, precum şi catarame
cu doua orificii (aproximativ 1 2%). Arareori se gasesc razuitoare - "redresoa

rele sageţilor antice", topoare - ciocan din piatra, pisloage, zdrobitoare, cuţite

şi bare din bronz, catarame neobişnuite din corn cu o proeminenta. Câteva
morminte cu vase intregi din lut ars, constituie o excepţie.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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Daca statutul social al celor îngropaţi poate fi determinat dupa construcţia
mom1ântului, locul mom1ântului in turnul, in grupul de tumuli şi, intr-o oare
care masură, dupa inventarul in ceea ce priveşte specializarea defuncţilor,
aceasta poate fi detenninata numai de inventar. Din cultura catacombelor ne
sunt cunoscute monnintele unor meseriaşi: turnatori, flluritori de sageţi, ţesa
tori ş.a. Printre mormintele culturii ceramicii cu decor valurit au fost descope
rite câteva având inventarul analog celui al meşterilor flluritori de sageţi din
mormintele culturii Catacombelor.
Alte obiecte de inventar atlate in mormintele culturii ceramicii cu decor
valurit necesita încă a li se da o interpretare adecvata. Aşa, de pilda, cercetato
rii atribuie, de regula, diferitelor categorii de inventar, vasele din lemn sau
argila şi oasele animalelor. Totodata, criteriul principal pentru rtribuirea lor
unei categorii sau alteia, nu este conţinutul obiectului respectiv, care poate fi
exprimat într-o noţiune unica - hrana -, ci fom1a şi materialul din care sunt
confecţionate. N ivelul general al culturii unei societati va fi retlectat in modul
de depunere al hranei. Comparând intre ele mom1intele aparţinând culturilor
ceram icii cu decor valurit, "Srubnaia" şi Catacombelor, observam ca, pentru
toate inmormântarile e caracteristica depunerea hranei in morminte. Însă,
pentru depunerea hranei, purtatorii diverselor culturi foloseau mijloacele lor
specifice. Astfel, in mormintele catacomba se depunea o garnitură de masa
caracteristica, constând din "cuţit", "furculiţe" şi linguri. "Cuţitele" erau
intotdeauna meta lice, deşi în alte culturi şi în alte epoci sunt cunoscute cuţitele
din cremene şi obsidian. "Furculiţele" - bară cu un dinte - ovale sau, mai ales,
patrate în secţiune, puteau ti ftlcute din lemn, metal os. Cercetatorii le numesc
suie, deşi asemanarea dintre furculiţe şi suie e mai curând aparenta. Astfel,
pentru suie sunt obligatorii dimensiunile mici şi forma in secţiune rotunda.
Luând in consideraţie presiunea mare ce se exercita asupra lor in timpul
strapungerii orificiilor în piele, lemn ş.a., e imposibil ca extremitatea cu care
se executa acestea sa fie prea lunga, deoarece s-ar putea îndoi sau rupe. Crite
riile pentru diferenţierea acestor obiecte atât de asemanatoare sunt lungimea şi
profilul in secţiune.
Existenţa in morminte a oaselor de animale poate ti interpretata ca având
mai multe semniticaţii. in unele cazuri, sunt anumite parţi (coarne şi picioare),
sau piei, în altele sunt obiecte pentru joc (arşice ş.a.). Printre oasele de ani
male, însa, se întâlneşte, uneori, câte un cutit, ca in mormântul nr. 4, turnului
nr. 1 , semnalat la A leksandrovsk, lânga Voroşilovgrad. Consideram acest
lucru ca o dovada de netagaduit ca avem in faţa nu simple oase, ci o bucata de
carne destinata hranei. Alimentele aşezate în monninte puteau fi alcatuite nu
numai din bucati de carne ci şi din brânzeturi, fierturi, lichide ş.a., care se
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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depuneau in vase diverse. Între acestea, trebuie sa d,i stingem: 1) vase in care
se pregatea hrana şi putea fi depusA chiar in ele; 2) vase destinate numai pen
tru depunerea hranei; 3) vase pentru băuturi. Cele dintâi trebuiau sa fie vase
din metal sau argilă, care se puneau pe foc pentru prepararea diferitelor feluri,
adeseori lichide. Ele trebuiau sa fie destul de încăpătoare ca volum şi consti
tuiau categoria vaselor de bucătarie, de aici excluzându-se cele din lemn.
Acestea sunt vase de dimensiuni mici şi nu prea adânci, care serveau pentru
depunerea fierturilor dese din carne sau alte produse. Vasele din ·ultima grupă
puteau fi din piele, lemn, lut ars şi erau destinate, in general, bauturilor. Din
nefericire, circumstanţele in care s-au aflat vasele din diverse materiale carac
teristice culturii ceramicii cu decor valurit s-au dovedit a fi deosebit de fragi
le, astfel încât, adeseori, ele nu pot fi studiate de cercetatori.
Acestea sunt t�saturile esenţiale ale ritului funerar al purtătorilor culturii
ceramicii cu decor valurit din Ucraina, cu deosebire din partea de �rit.
În ritualurile funerare, depunerea ofrandelor şi ritualurile purificatoare
apar elemente ale concepţiilor religioase ale purtătorilor culturii ceramicii cu
decor valurit. Depunerea ofrandelor in morminte sub forma de hrana, unelte,
arme ş.a., constituie dovada existenţei unei practici magico-religioase utilizate
cu prilejul înmormântarii. Depunerea ofrandelor avea caracter de ofrande pentru h�nirea morţilor sau înzestrarea lor cu unele obiecte indispensabile.
Aceasta forma de ofranda - una din cele mai vechi şi semnificative ale cre
dinţei in spirite şi suflet - constituia un mijloc de a îmbuna spiritele. Con
cepţiile despre suflet şi st�mutarea lui în lumea de dincolo este însoţita de
apariţia datinei de hrănire a morţilor. Aceste credinţe, apărute în stadiul so
cietatii gentilice corespund celor mai vechi forme ale concepţiilor religioase 
animismul. Lipsa figurilor antropomorfe in reprezentarile religioase ale cultu
rii ceramicii cu decor va.lurit ne permite a presupune că triburile purtatoare ale
acestei culturi se aflau in stadiul timpuriu al animismului, care corespunde
trecerii societatii gentilice de la colectivismul anarhic la relaţii mult mai
complexe şi diferenţiate, detenninate de diviziunea sociala a muncii 1 1
Ritualurile purificatoare constituie o parte componenta a concepţiilor
religioase ale culturii ceramicii cu decor valurit, ca de altfel a. tuturor religii
lor. in pofida formelor variate, el se întemeiază, in ansamblu, pe credinţa in
f011a supranaturala a focului $i a apei. Existenţa in colţuri diferite ale mor
m intelor a carbunilor cenuşii, ocrului, a vaselor din lut ars, şi aşchiilor de
cremene - reprezinta o conexiune intre diversele forme ale ritualului de purifi
care in care cel mai mare rol era destinat practicilor legate de foc. Indicii ale
folosirii focului sunt stabilite de cercetatori in incinerarea morţilor, in stratu
rile de cenuşa atlate deasupra mormintelor sau în terasamentele tumulilor.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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Gas i rea on selor de a n im n l e deasupra grop i lor sepu l c rn l e şi în construcţ i i l e de

i nterpret n tă ca ti ind ofrande pur ifi cn tonre S e cuvine n re
marca că, în unele cnzuri, s-au descoperit oase de animale amestecate cu
fragmente de ceramică in straturile de cenuşă din terasamentul tumul ilor.
Proporţiile ofrandelor, dupa V.M. Masson, "arata poziţia socială a persoanelor
in onoarea cărora erau depuse" 1 2•
in acelaşi timp, marea varietate a ritualurilor de înmormântare şi purifi
care poate arata că in societatea la care ne referim, sacerdoţii lipseau, toate
ritualurile îndeplinindu-se sub îndrumarea oricărui membru al comunităţii, cel
mai adesea al bătrânilor, care aveau experienţă in indeplinirea ceremonii lor
respective. Iar acest lucru atesta faptul că reprezentarile religioase ale
purtătorilor culturii cercetate se aflau pe treptele cele mai timpnrii ale evo
luţiei rel igiei primitive.
În concepţiile religioase ale triburilor culturii ceramicii cu decor vălurit se
reflecta şi organizarea socială a comunităţii. Dupa cum egiptenii antici con
struiau cavouri, cripte, piramide pentru persoanele de vază, atotputernice, tot
astfel, in cultura ceramicii cu decor vălurit se înălţau tumuli. Uneori, înălţimea
tumulilor atingea 2-3 m sau mai mult, dar cel mai adesea se apropia de 1 - 1 ,5
m. Aceste variaţii de înălţime constituie o dovada a absenţei unor reguli bine
determinate, dar poate indica şi o diferenţiere socială in mijlocul vârfurilor
conducătoare.
Î n societăţile împărţite in clase, ca de pilda in China din epoca hanilor,
înălţimea terasamentelor era riguros normata, neputând depasi dimensiunile
stabiliteD
Începutul diferenţierii sociale la comunitaţile culturii ceramicii cu decor
vălurit poate ti confirmat de practicarea ritualului incineraţiei, stabilit de
nenumărate ori de către cercetatori, pe întreaga arie de răspândire a acestei
culturi. Este cunoscut faptul că incinerarea morţilor la vechii mayaşi se folo
sea numai la moar1ea conducătorilor şi a persoanelor de vază1� E interesant că
in monumentele funerare din centrul Caucazului şi din Zakavkazia 1 5,
aparţinând primei jumătăţi a mileniului II i.e.n., ritualul incinerarii nu era
practicat in tumuli obişnuiţi, ci in cavouri bogate••
Din păcate, materialul arheologic provenit din mormintele culturii eera
micii cu decor vălurit este extrem de redus, ceea ce ingreunează utilizarea lui
in scopul reconstituirii organizării sociale a comunitatii studiate. În aceasta
circumstanţă, de o insemnatate hotarâtoare pentru noi este evaluarea muncii
cheltuite pentru construirea unor complexe funerare sau a altora. Daca am
compara mormintele bogate ale culturii Catacombelor cu mom1intele culturii
ceramicii cu decor vălurit după inventarul pe care il conţin, atunci cele din

m orm â n t, trebu i e

.
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urmă ar fi din start defavorizate faţă de primele, prin sărăcia inventarului.
Comparând, însă, construcţiile de mormânt specifice fiecărei culturi (in primul
caz - catacomba, a cărei intrare era astupată cu lemne, in celălalt - cadrul din
scânduri - "şrub"), devine evident că triburile culturii ceramicii cu decor
vălurit trebuiau să efectueze pentru construirea mormintelor o muncă mult mai
diferenţială din punct de vedere al calificării, decât triburile culturii
Catacombelor.
Şi mai mari vor fi aceste diferenţe comparând construcţiile funerare.
Deasupra mormintelor aparţinând triburilor culturii Catacombelor se con
struiau arareori tumuli, uneori se făceau umpluturi, dar cel mai adesea, deasu
pra mormintelor nu se ridicau nici un fel de construcţii. În schimb, deasupra
mormintelor culturii ceramicii cu "decor văi urit, se ridicau nu numai tumuli ci
şi diverse construcţii din piatră şi lemn, peste care se făceau in continuare
depuneri de pământ şi căptuşiri cu piatră.
Se poate presupune că ridicarea mormintelor la triburile purtătoare ale
culturii Catacombelor era realizată de un mic grup de oameni. Ridicarea
aceloraşi morminte în cultura ceramicii cu decor valurit necesită munca unor
grupuri considerabil mai mari.
Deosebirile in ceea ce priveşte ritualurile funerare pot fi condiţionate,
după părerea unor cercetători, de factori etnici şi sociali17, sau de natura morţii
celui inhumat18• Comparând mormintele culturii Catacombelor cu ale culturii
ceramicii cu decor vălurit după construcţiile funerare, constatăm mari deosebi
ri intre ele, acestea putând reflecta nu numai schimbAri ale organizării sociale,
ci însăŞi motivaţiile caracteristicilor etnice. Pentru a argumenta cele afirmate,
comparăm datinile funerare, ritualurile purificatoare şi de depunere a ofrande
lor caracteristice celor doua culturi.
Poziţia morţilor in inmormântările culturii Catacombelor şi ale culturii
ceramicii cu decor vălurit este, intr-o oarecare măsură, asemanatoare - uşoara
chircire a corpului, o mâna întinsă, cealaltă îndoită din cot, dar sunt şi deosebi
ri. Primii sunt, de regulă, culcaţi pe partea dreaptă sau stângă, ceilalţi pe spate,
cu o uşoară intoarcere, mai adesea spre stânga şi mai rar spre partea dreaptă.
În acel� cazuri in care scheletele sunt culcate pe spate, picioarele sunt îndoite
astfel încât oasele calcâielor se gasesc lânga bazin. Depunerea ofrandelor in
mormintele culturii Catacombelor e reprezentata de ofrande- daruri: vase din
argilă şi, mai rar, din lemn cu alimente, oase de animale (bucăţi de carne),
arme, podoabe, unelte de muncă. În mormintele culturii ceramicii cu decor
vălurit, ofrandele-daruri sunt mult mai modeste şi reprezentate cel mai adesea
prin oase de animale (piei sau bucăţi de carne), arareori de vase din lemn şi, in
cazuri excepţionale, de vase din argilă. Alte obiecte de inventar sunt foarte
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rare. Depunerea ofrandelor in timpul ritualurilor purificatoare la triburile
culturii Catacombelor, spre deosebire de cele ale culturii ceramicii cu decor
valurit, nu este cunoscută.
Ritualul purificator in cultura Catacombelor consta in presararea capului
şi a extremităţilor mortului cu ocru şi, de asemenea, in afumarea gropilor.
Ultimul procedeu este atestat de existenţa in mom1inte a c!ţuielor şi a unor
fragmente de vase in care se afla intotdeauna carbuni. În mormintele culturii
ceramicii cu decor valurit, ocrul cărbunii, cenuşa şi aşchiile de cremene (ca
mijloc de obţinere a focului) constituie atribute tipice ale ritualurilor purifica
toare. Pe lânga acestea, purtătorii culturii ceramicii cu decor valurit mai inde
plineau un ritual purificator dupa umplerea gropii de mormânt, prin ardere sau
prin aducerea de ofrande purificatoare.
Comparând mormintele culturii ceramicii cu decor vălurit cu ale culturii
"lamna" pot ti constatate o serie de trăsături care apropie aceste doua culturi
atât de îndepărtate una de cealalta în timp (tig. 4). Asemanarea se manifestă in
um1ătoarele elemente a le ritualurilor funerare: 1 ) poziţia şi orientarea morţilor
în morm intele târzi i ale culturii "lamna" şi în mom1intele timpurii ale culturii
ceramicii cu decor vălurit; 2) lipsa si sărăcia inventarului, mai bine zis inexis
tenţa aducerii de oti·ande-daruri celui mort; 3 ) lipsa vaselor din argilă; 4)
existenţa în rare cazuri a vaselor din lemn şi în cazuri de excepţie a celor din
argilă; 5 ) ritua lurile purificatoare constau în presărarea cu ocru a capului şi a
extremităţilor inferioare ale mortului si, de asemenea, in ofrandele purifica
toare aduse dupa umplerea gropii de mormânt - atestate de existenţa frag
mentelor de ceramică şi a oaselor de animale; 6) ridicarea de tumuli deasupra
mormintelor.
Astfel, în mom1intele culturii ceramicii cu decor valurit, în paralel cu
trăsăturile originale, specifice acesteia, apar trăsături înrudite cu cele distinc
tive din mom1intele culturii " lamna", precum şi a Catacombelor şi aceasta se
poate aprecia ca tiind rezultatul tradiţiei.
Totuşi, înţelegerea riturilor şi tradiţiilor nu este posibila decât in contextul
culturii in care acestea reprezinta elementele componente. Cultura materiala şi
spirituala deopotriva cu aspectul teoretic, creator, incorporeaza in sine şi
aspecte ale funcţionarii şi valorificarii culturii1Y
În acest caz, valorificarea culturii presupune nu numai pastrarea ei, ci şi
transmiterea ei noilor generaţii. De fapt, relaţiile sociale specifice, exprimate
prin legatura de succesiune dintre generaţii, in diferitele sfere ale activităţilor,
este numită tradiţie�° Fiind factorul principal în evoluţia unei culturi, in
cluzând obiceiuri, ritualuri, gusturi, idei etc., tradiţia este determinata de
condiţiile social-economice ale unei epoci concrete. cristalizându-se in funcţie
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de relati i le care o determină. Ele apar si dainuie atâta timp cât corespund
necesităţilor unor grupuri sociale conducătoare.
Prin cercetarea atenta a ritului ti.merar în cele mai vechi morminte în
catacombe de pe teritoriul Ucrainei, în stepa Levoberj ie se descoperă o serie
de trăsături comune cu monnintele culturii " lamna" În unele cazuri, ele
contineau obiecte caracteristice culturii " lamna" (vase, fibule cu aspect de
ciocan, cuţite etc.), cu reprezentări antropomorfe. În tumulii care conţin la
balA morminte ale culturii " lamna", acestea sunt acoperite cu terasamente
caracteristice. În acest caz, deasupra mormintelor se construiesc tumuli impre
sionanti, asemănători celor din înmormiintările culturii "lamna"
În mormintele culturii Catacombelor de pe Don şi in cele ulterioare, mult
mai târzii, trăsăturile caracteristice culturii "lamna" nu se mai întâlnesc, ele
apar însă din nou in monumentele funerare ale culturii ceramicii cu decor
vălurit. După părerea noastră, această apariţie poate fi explicată in felul
următor. Odată cu descinderea in răsăritul Ucrainei, ocupată în acel timp de
purtătorii culturii "lamna", a unei noi populatii, cunoscută ulterior ca
purtătoare a culturi i Catacombelor, s-a produs amestecul acestor comunitati,
conducerea tiind deţinută de triburile culturii Catacombelor. Procesul de
asimilare s-a petrecut, probabil, prin forţă. Acest lucm este confirmat indirect,
prin renasterea ciitorva trăsături ale ritualurilor funerare caracteristice culturii
"lamna" în ritualurile funerare ale triburilor culturii ceramicii cu decor vălurit
din răsăritul Ucrainei. Comparând cultura "lamna" cu cea a Catacombelor,
după stadiul de dezvoltare al vieţii economico-sociale, trebuie sa remarcăm
analogia în ceea ce priveşte l ipsa aşemrilor, precum şi existenţa noma
dismului, datorită cămia a apărut creşterea animalelor. Triburile culturii
ceramicii cu decor vălurit adoptă modul de viaţă sedentar, totuşi in ceea ce
priveşte uneltele de producţie şi unele caracteristici ale riturilor funerare,
păstrează. multe trăsături comune cu monumentele culturii Catacombelor.
După cum se vede, afirmarea culturii ceramicii cu decor vălurit are loc prin
evoluţia trăsăturilor specifice culturii Catacombelor, renaşterea ciitorva
trăsături proprii culturii "lamna" şi ivirea altor caracteristici noi, necunoscute
înainte. Aceasta poate ti rezultatul consolidarii sociale a unei anumite părţi a
populatiei culturii Catacombelor, pastratoare a celor mai vechi norme etnice,
proprii cultur i i "lamna", care au asimilat însa şi o serie de trăsături caracteris
tice culturii Catacombelor. Schimbările sociale şi economice apămte in noua
societate cu destulă forţă, pot fi sesizate in monumentele materiale ale culturii
ceramicii cu decor vălurit.
Prin urmare, putem socoti că viaţa spirituală a purtătorilor culturii cerami
cii cu decor vălurit strâns legată de producţia materială, reflectă prin
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intermediul monumentelor funerare ajunse până la noi, structurile etnice şi
sociale în care se relevă particularităţile tradiţionale proprii culturilor pre
mergătoare epocii bronzului. Structura socială nu era încă diferenţială, deşi se
observă deja elemente ale diferenţierii. Acest lucru se reflectă in concepţiile
religioase ale purtătorilor culturii ceramicii cu decor vălurit aflaţi in stadiul
timpuriu al dezvoltării religiei primitive - animismul.
Tmduccrc din limba rusd de MAR!l.ENA DoNEA
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V IOREL CĂPITANU

Ceştile dacice ornamentale din
dava de la Răcătău, judeţul Bacău
De mai bine de 1 00 de ani, ceaşca da cică se află in atenţia special iştilor şi
este considerată pe drept cuvânt "adevărata emblemă a culturii geto-dacice"
Numarul acestor obiecte este atât de mare, încât nu exagerăm când spunem că
nu exista aşezare fără asemenea obiecte, care prin funcţionalitatea lor nici nu
puteau sa lipseasca, ti ind folosite la iluminatul caselor, sau in alte scopuri.
Grigore Toci/eseu sublinia in opera sa că "ceramica pe lângă rolul de
document istoric este şi o lucrare de arta, dovedind un deosebit talent al făuri
tarilor ei, şi că ceramica strămoşilor noştri îşi dezvăluie cu prisosinţă virtuţile
ei artistice"
"N imic ca ceramica - sublinia tot el - nu înlesneşte a urmări, prin epoci,
inaintarile progresive ale inteligenţei unei societăţi, a unui popor şi măsura
aplicării omului contra lucruri lor artistice" Acesta preconiza studiul amă
nunţit al ceramicii din Dacia şi clasiticarea ei pe neamuri, epoci, forme, desti
natie, omamentaţie etc . . . Aşadar, dupa acest învăţat, ceramica pe lângă rolul
de document istoric, este şi o lucrare de arta, dovedind talentul făuritorilor ei1
Toate previziunile si aprecierile lui Grigore Tocilescu aveau sa se con
firme prin descoperiri le ulterioare de pe intreg teritoriul Daciei antice.
O subliniere aparte asupra ceramicei dacice o întâlnim şi la Vasile Pâr
l'llll, care descria astfel ceaşca : "tiind executata din pasta impură şi poroasă,
ardere incompletă. lucrare total barbară, manusa mică o parte integrantă a
structurii corpului, ca şi cum ar ti sculptata din aceeaşi bucată de material,
simpl itatea primitivă a profilului, aproape total lipsita de omamente"2
Descoperiri le de la Crăsani, in număr relativ redus cu zgură şi cenusa, ar fi
slujit ca lampi, ori afumători in viaţa de toate zilele sau la implinirea unor
anumite rituri şi in legătură cu inmormântarea şi coboară evoluţia lor tocmai in
eneolitic. Conc luzia istorico-etnografică e simplă - si acest fel de vase
aparţine indigeniiOJ-\ si nu altor seminţii din est (scythi şi greci) ori din vest.
J. H. Crişan, care s-a ocupat in mod deosebit de ceramica daco-getică o
inscrie "intre documentele istorice de valoare, mai cu seamă când pentru o
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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anumită perioada istorica dovezile scrise sunt puţine sau lipsesc cu desa
vârşire mai ales pentru istoria daco-geţilor, când ştirile autorilor antici pe care
le avem la indemiintl sunt foarte sumare, confuze, lacunare şi chiar
contradictorii"4•
Ceramica geto-dacică, in care cea de-a treia perioada din evolutia sa
istorică reprezintă, cum pe buna dreptate atirma /.H. O·isan, "faza ei de de
plină maturizare de larga raspiindire şi de apogeu şi de aceea poate fi conside
rată ca t�1Za clasica"\
Ca şi Pârvan, 1. H. Crişan atribuie ceaşca ca specitică t:1Zei clasice din La
Tene-ul dacic" Ceaşca dacică, vas de formă simplă. tronconica, de dimensiuni
relativ mici. dar şi mari, prevazuta cu o toartă in majoritatea cazurilor, dar si
cu doua sau chiar trei tolii. un exemplu clasic a fost descoperit la Racatau
intr-o groap.'l de eule
În general, asemenea vase sunt modelate cu mâna, dar se cunosc câteva
exemplare lucrate şi la roata olarului: Sannizegetusa", Poiana9, Bâtca Doam
nei-Piatra Neamt"', Brad11, Răcătău1 � etc.
Dimensiunile acestor vase variaza de la 5 - 1 O cm înălţime şi de la 1 2-20
cm diametml gurii. La Racatau se cunosc şi unele exemplare la care înălţimea
este cuprinsa intre 1 2- 1 8 cm, iar diametru! gurii de cea. 20-30 cm.
Ar mai ti de adaugat şi miniaturile simple sau ornamentale din pastă rosie
- cărămizie sau cenuşie.
Majoritatea ceştilor-opait sunt executate dintr-o pastă cu impurităţi, dar
sunt destule exemplare confectionate din pasta fina şi ingrijit lucrate. Culoa
rea, de obicei, la suprafaţă este cenuşie-roşiatică de diferite nuanţe, dar predo
mină culoarea caramizie. in marea lor majoritate, ceştile sunt afumate in
interior, dar sunt destule exemplare afumate si pe peretii exteriori. Se cunosc
vase de acest tip care n-au fost folosite niciodată, ele păstrându-şi culoarea
initiala de la ardere, probabil că erau folosite in alte scopuri.
Din punct de vedere al omamentării se constata o diversitate de motive
care se grupează astfe l : l i n i i simple profi l a te sub buză, ş i ruri de l i n i uţe incizate
pe buză, sub buză sau in jurul buzei, pe toartă sau de o parte şi de alta a torţii,
apoi alveole executate cu degetul sau impunsaturi, şi brâuri in relief simple
sau prevăzute cu alveole ori liniuţe incizate-motive ornamentale întâlnite in
toate aşe:zările geto-dacice (Pl. I - X V ) .
in majoritatea cnuri lor, şirurile de li n i i sau liniute para lele ornamentează
uneori muchia buze1 sau încon joară fundul vasului (Pl. V/3-9).
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La alte exemplare, muchia torţii este şi ea ornamentată cu siruri de liniuţe
incizate in poziţie oblică sau dreaptă (Pl. Vl/7 şi Pl. VIII/5-6).
Ornamentul cel mai des folosit pe ceştile-opaiţ ne apare sub forma brâie
lor in relief fi ind plasate de obicei sub buza ceştii. Alteori, sunt dispuse ver
tical pe corpul vasului in formă de cârlig, ancor.l, pastile etc. (Pl. II Pl. IV).
Cunoaştem destule exemplare la care intreaga suprafaţă este ornamentată
cu benzi de linii ondulate realizate prin incizie in poziţia orizontala sau verti
ca lă acoperind toată suprafaţa vasului sau numai o parte din ea (Pl. Xlll/5-6).
La Răcătău au fost descoperite peste 30 de exemplare de ceşti miniaturi,
cu toarta perforată şi care pot fi împărţite in două grupe:
a. ceşti ornamentale cu brâie simple in relief sau brâ i e cre�tate sub buză
sau cu câteva alveole la bază sau cu buza crestată la exterior. Un exemplar
este decorat cu brâu alveolar crestat sub buză şi cu trei cârlige crestate şi ele
pe corp cu vârful in sus.
D imensiuni: î 3-3,5 cm; d.g. 5-5,5 cm. Pe fundul altei căţui-m iniatur.l,
ornamentul constă dintr-un "x" incizat, încadrat circular tot prin incizie 1. 3.,
d. 4 cm (Pl. Vl l/3 ).
Din cele cea. 30 de exemplare de ceşti-miniaturi descoperite până in
prezent, doar 4 au urme de fum sau de ardere secundara, pasta ti ind de culoare
cărămizie ca urmare a arderii oxidante.
Din boluri le-miniaturi, pasta cenuşie sau cărămizie - un singur exemplar
are baza crestată 1 .4,4 cm; d. 6,7 cm.
-

=

Ceşti cu 11 toarb'i

Corpul tronconic, gura largă, fundul plat, din pastă de culoare cănimizie
sau gris-cenuşie.
Muchia exterioară a ftmdului este decorată:
a. cu crestături sau alveole simple executate cu degetul (Pl. VI I - I O).
b. cu incizii oblice de jur împrejurul fundului la un număr de 5 exem
plare . Dimensiunile: î=6,5 cm, d.g. 1 1 - 1 6 cm (Pl. Y/ 1 -9 şi Pl. V l l/ 1 , 3 , 5 - 7 ) .
c. Mai multe exem p l a re cu buza crestată şi l i n i i incizate de j u r împrej u ru l
bazei la exterior s i brăduţi cu ramurile în sus, în număr de 7 exemplare, care
acoperă intreaga suprafaţă exterioară. Dimensiuni: î. 4 cm . , d.g. 6 cm. (Pl.
XIV/ 1 -5 ) .
d. Un exemplar cu buza crestată - linii ob l i c e 1 . 4 cm, d.g. 6 , 4 c m .
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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Ceşti dacice cu brâu simplu profilat sub buză în număr destul de mare.
Pasta bnm-cărămizie, gura largă, toarta lucrată îngrijit.
Ceşti decorate cu butoni în relief, de o parte şi de alta a terţii. Pastă fină
de culoare cărămizie. Buza distinctă (Pl . I/3).
O ceaşcă cu fundul incizat în cruce, iar in cele patru sferturi cercuri inci
zate. Buza uşor îngroşată (Pl. 1/6-8 şi Pl. VII/3).
Ceşti dacice decorate cu brâu alveolm·

a. Ceşti dacice de tipul cu o toartă decorată sub buză, cu un brâu alveolar
în relief. Pastă poroasa, arsa oxidant. La toate vasele, toarta porneşte de sub
buză. Unele exemplare au înălţimea de 3 cm, iar diametru( gurii de 6 cm. Cele
mai mari au înălţimea de 1 O cm. şi diametru( gurii de 1 8 cm. Se cunosc cea.
20 de exemplare din această categorie (Pl. 1/6; Pl. I l/ 1 - 1 0; Pl./1 -9; Pl. IV/ 1 -8).
Ceşti dacice din lut ars, pasta de aspect poros, aspră la pipăit, corpul
tronconic, gura largă, toarta perforată, buza crestată. La un exemplar brâul
crestat de sub buză şi bază încadrează pe două rânduri butoni în relief.
La două exemplare din acenstă categorie toarta este crestată, iar la bază,
tot ca decor, npar nişte simple incizate în diagonală (Pl. Vl/7).
O categorie aparte o formează ceştile-opaiţ, decorate atât pe buza cât şi pe
corp cu nişte impresiuni foarte fine oblic şi vertical prin împunsături succesive
sau incizii acoperind întreaga suprafaţă a corpului (Pl. l/6).
Pe un exemplar sub buză, se întâlneşte pe lângă alveole şi benzi din linii
incizate grupate pe toată suprafaţa vasului; în poziţie oblică (Pl. VIII/5; Pl.
IX/3).
Acelaşi decor incizat mai apare pe o ceaşcă, dar de data aceasta din linii
vălurite sau paralele încadrate de brâie alveolate.
Ceşti dacice cu brâu alveolar crestat

Se găsesc în număr destul de mare la Răcătău şi pot fi grupate astfel:
Ceşti simple cu buza crestată (Pl. VI/ l - I 0).
b. Ceşti decora te In bază cu linii incizate în poziţie oblică de jur împreju
rul vasului (Pl. VII/ 1 -3, 6).
c. Ceşti decorate sub buză şi la bază cu l inii incizate realizate in pastă
cruda, înainte de ardere (Pl. Vll/5-8).
d. Ceşti cu impresiuni sub buză şi la bază încadrate de altele în pozitie
verticală, de o parte şi de alta a torţii (Pl. IX/6, 3, 1 O, 1 1 ).
a.

Ceşti dacice c11 brâu alveolar sub brtzd

Se întâlnesc in număr foarte mare în staţiunea de la Răcătău şi variază ca
dimensiuni de la 3,4 cn1 până la 6-8 cm . , iar diametrul între 6-1 2 cm. (Pl.
116-8: Pl. Il/ l - 1 0: Pl. I I I/ 1 -9: Pl. IV/ l -4).
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Pe unele exemplare, cel de-al doilea briiu alveolar se atlă in apropierea
t01ţii în partea de jos (Pl. V 11 ).
Pe o ceaşcă dacică, sub briiul alveolar de la buză se atlă nişte proeminenţe
de formă oarecum ovală şi care dau frumusete vasului.
Altele încadrează pe1i'ect nişte linii protilate şi crestate în poziţie verticală
(Pl. IX/ 1 - 1 0).
O trecere în revistă a tuturor ceştilor ornamentale cu brâu alveolar din
toate aşezările cercetate ar da posibilitatea sa cunoaştem modalităţile de reali
zare a acestui decor, dar cum marea majoritate a acestor piese nu sunt încă
publicate, nu ne hazarclăm în a trage concluziile necesare. De aceea ne oprim
doar la descoperirile de la Răcătău de tipul cu o toartă şi care pot ti grupate în
3 categorii:
• Cu buza exterioare crestată şi toarta la fel crestată cu î. 5 cm, d.g. 9,4
cm (Pl. IX/7, 1 0).
• Ceşti cu toartă normală, în schimb buza şi muchia exterioare a bazei este
ornamentată prin crestături şi l inii oblice, iar toarta cu incizii in formă de
"X-uri" suprapuse, in număr de 5. Dimensiuni: î.de 5 cm, d.g. 9 cm.
• Ceaşcă cu brâu alveolar crestat sub buza exterioare şi toarta decorata cu
"V-uri", suprapuse prin incizii 1. 3cm, d.g. 6 cm.
Ceaşcă decorată cu brâu alveolar simplu şi cu crestături oblice pe buza
vasului, iar pe corp linii vălurite încadrate de alte linii ondulate, care for
mează un fel de cercuri concentrice in jurul vasului. Î. 5 cm, d.g. 1 0,4 cm (Pl.
XI 1 -2).
A lte categorii de ceşti au ornamentul grupat pe trei registre:
a. din linii oblice, m ici şi incizate;
b. din linii obl ice tot incizate, mai mari;
c. din l inii oblice intrerupte de cercuri care încadrează câte o l inie mai
mică. De o parte şi de alta câte un brâu alveolat cresta! în formă de "ancore"
La unele exemplare toarta este strebătută de o linie mediană incizată cu tăie
turi oblice (6 linii oblice incizate Pl. X l l/7).
La alt exemplar, pe ti.mdul vasului se întâlnesc 3 cercuri concentrice
realizate in pasta crud.:'\ a vasului. 1.5 cm, d.g. 7,8 cm.
Pe un exemplar decorul este realizat din linii incizate ca nişte paranteze
ce pornesc de sub buza vasului şi se opresc la baza ceŞtii. 1. 4 cm, d.g. 7,6 cm
(Pl . Xl ll/5).
Apoi in forma literei "V" şi pastile rotunde în relief (PI. XIV/ 1 ,7).
La următorul tip, ornamentica este real izată prin l inii în relief în poziţie
verticală, sub buza vasului, de o parte şi de alta a vasului, după cum urmează:
a. Ceşti decorative cu l inii paralele în relief încadrate de proeminente
rotunde în apropierea bazei (Pl. IX/ 1 0).
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b. cu brâu alveolat crestat sub buza, ornament ce se transmite pe toarta şi
la baza, cu precizarea că se întâlnesc doar două linii simple în relief şi câte o
proeminenţă sub formă de butonaş pe direcţia torţii (Pl. IX/9- 1 0).
c. Cu gmpuri de linii simple care pornesc de sub buza şi se sprij ină pe
marginea de Ia baza a ceştii (Pl. IX/3). Urn1ătorul tip îl reprezintă ceştile
decorate cu linii proti late şi capetele îndoite atât spre stânga cât şi pe dreapta,
pe corpul vasului (Pl. X/3-6), realizându-se întotdeauna un echilibru-perfect in
ceea ce priveşte ornamentaţia.
La ceştile mai m ici, decorul porneşte de la baza şi acopera doar 1 /4 din
corpul vasului. A lteori, ornamentele se află mai jos de jumătatea maxima a
vasului (Pl. X/4) iar uneori sunt realizate din două l inii simpie protilate.
O categorie aparte o fonneaza ceştile-opaiţ decorate cu bucranii, mult
stilizate, ca nişte brâie crestate sau simple (Pl. XIII/ 1 -3).
La unele exemplare in spaţiul ramas liber se află câte un buton in relief
(Pl. VII/7).
La ceştile mai mari "bastonaşele" sunt ridicate până la apropierea buzei,
iar in spaţiul ramas liber ca şi la exemplarele anterioare a fost plasată o pastilă
de formă circulară (Pl. X/6).
La baza, asemenea ceşti prezintă câte o adâncitura inelara.
În altă categorie intră ceştile cu una sau două torţi şi chiar cu trei torţi (Pl.
Xl/3-6), decorate cu linii in relief şi cu capetele îndoite in formă de "protome
de şarpe" (Pl. Xl/ 1 -8) şi (Pl. X l l/ 1 -6 şi Pl. XV/8).
Majoritatea acestor ceşti sunt decorate atât pe buza cât şi la baza cu brâie
crestate, dar şi linii proti late1 2 • Excepţie face o ceaşcă cu trei torţi descoperita
intr-o groapă rituală, care este decorată atât la buza cât şi la baza cu brâie
alveolare in poziţie având la partea superioară protome de şarpe.
Ceaşca a fost aşezată intr-o groapă, cu gura in jos şi încadrată de 6 figu
rine antropomorfen
Alte ceşti din lut ars şi pastă tina de culoare cărămizie, sunt decorate cu
alveole incizate şi brâie crestate, iar pe corpul vasului, pornind de la baza
drept ornament se ·atlă nişte bucranii tipice cu coarnele mult îndepărtate şi
cresta te (Pl. XIII 1 -4).
În număr destul de mare sunt şi ceştile ornamentale cu braduţi (Pl.
XIV/ 1 -5) ti ind descoperite atât in gropi obişnuite cât şi in gropi rituale. A ltele
prezintă la baza nişte a lveole m ici (Pl. VII/2-4). Acelaşi decor se mai
întâlneşte şi la ceştile cu două torţi, dar de data aceasta, pe buza vaselor (Pl.
XIV/8-9).
Majoritatea torţilor mpte din vechime sunt decorate cu l inii incizate. La o
ceaşcă, liniile sunt grupate pe trei compartimente şi separate de alte linii in
pozitie verticală sau oblică chiar grupate in buchet (Pl. XIV/7).
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Ceşti cu două torţl

Sunt executate din acelaŞi material şi cam de aceeaşi marime cu deosebi
rea ca au două torţi. Majoritatea o formeaza cele cu brâie alveolate simple, dar
şi crestate. Brâul crestat se atlă fie sub buza dar şi pe corpul vasului (Pl.
X IV/8-9).
Cc$ti CII două to11i $i CII decor combi11at

Omamentul constă in brâie simple alveolate, dar şi crestate, care la rândul
lor incadreaza alte brâie a lveolare, in relief, in poziţie verticală şi oblica,
uneori cresta te sau cu protome (Pl. XV1 1 -8) de şarpe.
Descoperirile prezentate mai sus din dava de la Răcatău nu reprezintă un
caz izolat, acestea se adaugă la ceştile de tip opaiţ cunoscute la :lavele de pe
Siret de la Poiana 1 4, B rad1 5, Barboşi 1 6, CândeŞti-Dumbrăveni 1 7, Bâtca
Doamnei 1 M, Piatra Şoimului 1 9 din Valea Bistriţei de pe teritoriul Moldovei, sau
cele de pe teritoriul Munteniei de la Ocniţa-Buridava dacica20, Sprâncenata21,
CârlomăneŞti�� etc., precum şi din Câmpia Română�3, in teritoriul Olteniei2\
până in nord-vestul Daciei Preromane25, Lazu�u. şi Medieşul Aurie'-Satul
Mare, sau în Banat28 şi Crişana29, sunt dovezi concludente privind apogeul
civilizaţiei geto-dacice din vremea lui Burebista şi Decebal30
În necropolele şi aşezările daco-romane de la Locusteni-Craiova3 1 , sau de
la Comana de Josn, Arpaşul de Susn, Căpâlna34, Slimnic35 ceŞtile sunt decorate
ca la Răcatău�•
Gh. Popilim1 aprecia recent ceaşca dacica "cea mai caracteristica şi repre
zentativă dintre toate formele ceramice geto-dacice, fiind răspândită in toată
Dacia Romană, dar şi departe in afara acestei provincii"37• Acelaşi lucru avea
să-I observe şi Gh. Bichir pentru aşezările carpo-dacice din Moldova38 şi
Muntenia�9
O cronologie strictă a ceştii dacice nu se poate face, preciza regretatul
I.H. Cri$1111, "fiindca forma nu evoluează, rămânând aceeaşi din sec. 1 e.n.
până in secolul IV e.n."4". Prezenţa acestei fonne de vas in Moesia Inferioară
şi Moesia Superioară justitica întru totul semnificaţia acestui vas tipic pentru
lumea dacica4 1 •
După Sever Dumitra$cu, "tipologie, daci i a u impus in olăria europeană
câteva forme tipice: ceaşca şi vasul-borcan - stilistic, folosind cu precadere,
două tipuri de motive ornamentale plastice: brâul şi butonul precum şi incizia
(linii în val, motivul brăduţului pentm vasele lucrate cu mâna şi motivele
lustruite după ardere şi incizia). Ceaşca cu bniu alveolar, prezentă in toate
aşezările dacice, alături de ca lităţile estetice, valoarea acesteia sporeşte pe
măsura analizării şi adâncirii sale, de ceramică specifica unui popor, care-I
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defineşte in raport şi alături de a ltele prin originalitatea sa, şi, mai ales, acelea
lucrate cu mâna, care se constituie ca un corp etnic, etno-cultural, a neamului
geto-dac" După acelaşi autor, "ceramica dacică lucrată cu mâna (ceaşca şi
vasul) nu a devenit n iciodată produs artificial sau standardizat. De aici, sen
zaţia de unicitate a tiecărei piese din fiecare aşezare şi, mai ales, valoarea
estetică, inimitabilă, a unor piese de excepţie." După Sever Dumitraşcu, "va
sele acestea se făceau pentm scopuri precise: ospeţe, ceremonii, inmormântări
etc. Aşadar, olăritul era un meşteşug nu numai tradiţional la geto-daci - şi apoi
la carpo-daci, dacii l iberi şi daco-romani, până in sec. IV e.n. - ci un meşteşug
in care strămoşii noştri au excelat, tiind apreciaţi chiar in antichitate atunci
când istoricii vremii se refet"ă la ocupaţiile lor, obiceiurile lor, vitejia lor."
M. Comşa, referindu-se la motivul braduţului de pe ceramica dacică,
spunea: "ceşti-opaiţe şi vase-borcan, care apar începând cu sec. Il î.e.n. şi, mai
frecvent, în sec. 1 î.e.n.-1 e.n., acest ornament se menţine la dacii liberi, pre
cum şi în provincia romana Dacia, aşa cum am văzut mai sus, până în sec. IV
pe ceramică. Br.lduţul apare pe vase întregi în trei poziţii: culcat, cu vârful in
sus şi cu vârful în jos, care - după mulţi autori - ar avea o semnificaţie simbo
lică. Culcat naştere; cu vârfi.1l în sus căsătorie, viaţa; cea cu vârful în jos
moartea. A lteori, brăduţul coexista ca simboluri solare: pe borcane, ceşti şi
boluri care imită pe cele megariene. Uneori, se îmbină cu acestea, fiind folo
site cu ocazia diferitelor ritualuri legate de ciclul vieţii omului: naştere,
căsătorie, moarte."
La români, bradul reprezintă "simbolul arborelui vieţii, al bărbăţiei şi al
fericirii" Cu alte cuvinte, de la daci şi piină în zilele noastre, cu ocazia di
feritelor obiceiuri: naştere, nunta, moarte. Se pune în casă, în punctul cel mai
înalt, când se constmieşte aceasta, pe lăzi de zestre, se coase pe ştergare,
cămăşi etc., se ţese pe covoare. Apare mai rar şi pe ceramica pictată, în
aşezările din Munţii OrăŞtiei, Răcătau sau Brad şi pe cea lustruită, lucrată la
mată, în toate aşezările de tip dava. În zona noastră - centrul Moldovei -,
asemenea motive omamentale întâlnim la Oituz şi Băhnăşeni. De asemenea,
se întâlneşte mai des l inia dreaptă (şimri de linii paralele şi continui} şi apoi
linia vălurită (în zig-zag) - popular, se spune "brfiul preotesei" -, apoi valul
numit "şintau" la Oituz sau "sabac" - motiv străvechi de la daci, cum spun
bătrânii, utilizat pe scat"ă largă. Creanga bradului - tigurata printr-o linie
mediani\ şi linii scurte sau oblice - se întiilneşte pe ceramica din asezările din
zona Trotuşului, iar în popor se motiveaza că aparţine dacilor, "că este un
motiv păstrat de la daci şi transmis din generaţie în generaţie până la noi"44
Gardul - motiv pe ceştile dacice de la Răcătău - se întâlneşte şi pe ce
ramica de la Oituz, tiind reprezentat din doua l inii paralele, unite între ele prin
=

=
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l i n i uţe. Frunzu l i tele si tl ori l e de "nu-mă-u itn" se înt â l n esc pe urc i on re l e d i n
zonn B n l c a n i ş i f nllll Onsa - Moineşt i , i a r tl ori l e se întâ lnesc p e vasele de I n
Cucuieţi, S ch i tu F nnnoasn ş i Ri:'lchitonsn�1

Î n conc l uz i e, c e rn m i c a dnco-ge t i c:."t, de o m a re bogătie s i v a rietate de
forme ş i decora ţ ie, const ituie, pe de o pnrte mărturi i v i i n l e c i v i l i zaţiei stramo
si lor noştri. şi, pe de a l ta parte. demonstrează vech i m ea trndiţiei ceram i c i i
rom â n esti.
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Les tasses daciques ornamentees de
dava de Răcătii u (dep. de Bacău)

L 'auteur presente plus de

1 30

tasses daciques decouvertes ă Racâtău,

employees comrne lumignon, ou pour les banquets, ceremonies, inhumations
etc.
Du point de vue de l 'ornarnentation, on constate une diversite de decor en
partant des lignes simples protilees ou incisees, des bandes simples en relief
ou incisees, des bandes alveolees et des lignes simples ou protilees avec les
extremites courbees ă droite ou ă gauche, avec des protomes en forme de
serpent.
On remarque Ies tasses decorees des protomes de Boss taurus ou des
serpents.

On fait rnention sur les tasses decorees avec des sapins, decor conserve

jusqu'ă IV-e siecle chez les daces libres et a population daco-romaine.
Les pieces sont datees en 1-er siecle a.n.e. - 1-er siecle de n.e.
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SILVIA TEODOR

Ceramica de import din aşezarea geto-dacică
de la Poiana, jud. Galaţi (1)
Î n cadml acestui studiu, vom prezenta un lot ceramic descoperit în aşe
zarea geto-dacică de la Poiana, obiectivul cel mai sudic din cadrul grupului de
situri amplasate pe terasa stângă a Siretului şi unde vasele de import, atât cele
elenistice cât, in special, cele de epocă romană, mult mai numeroase, au fost
mai puţin cercetate. Această aşezare, a cărei stratigrafie cuprinde nivele de
locuire începând din epoca bronzului şi până în prima jumatate a secolului

II

d. H. \ a reprezentat unul din obiectivele care s-au bucurat de cercetari sistema
�
tice atente şi indelungate , prin care s-a scos la lumină un bogat inventar
arheologic, menit să lămurească multe din aspectele legate de viaţa populaţiei
geto-dacice şi relaţi i le sale cu vecinii şi, în special, cu grecii şi romanij l
Ca unnare a acestor relaţii, în centrul dacic de la Poiana au putut patrunde
pe diferite căi, numeroase obiecte de port şi podoabe dintre care se remarcă o
5
4
mare cantitate de fibule, monede republ icane şi imperiale , vase de sticlă şi
metal etc. Cea mai mare pondere din totalul descoperirilor de factură romană
o reprezinta ceram ica, din care remarcăm mai multe vase de uz curent şi de
lux, amfore, urcioare, luceme, unguentarii etc6
Ceramica romana, la care ne vom referi în continuare, s-a descoperit în
nivelul al V -lea, în ambele faze ale acestuia, în general, în stratul de cultură şi
mai puţin în complexe delimitate, locuinţe sau gropi, unde materialul arheo
logic să ti fost nederanjat.

Cu toate că unele piese care au fost descoperite în campanii de săpături

foarte vechi, cele mai multe passim, nu au marcaje cu indicaţii stratigrafice
7
sau de alta natura necesare unei cronologii exacte , am considerat ca studierea
şi publicarea lor va întregi imaginea de ansamblu asupra locului important pe
care 1-a reprezentat aşezarea de la Poiana în genera l, în cadrul relaţiilor cu
8
lumea romană
Cronologia ceramicei romane pe care o prezentăm s-a stabi lit atât cu
ajutoru l pieselor de import din niveful respectiv, cât şi prin analogii cu vase
identice descoperite în unele aşezări şi mai ales în necropole care au fost da
tate cu monede sau cu ajutorul stratigratiei.
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O categorie importanta în cadrul ceram icei de import de la Poiana, cea
mai multa în stare fragmentară, o constituie vasele uzuale, anume farfurii,
castroane, baluri şi ceşti lucrate din pastă tină de culoare roz cărăm izie, cu
puţină mica în compoziţie şi pereţii subţiri, acoperiţi la exterior şi mai ales la
interior cu angoba roşie.
În ceea ce priveşte forma farfi.Jrii lor, majoritatea cu suprafaţă l isă, după
cum se poate remarca din piesele ilustrate, se pot deosebi patru grupe:
1. Î n prima grupă includem vasele cu pereţii drepţi, cu marginea uşor trasă
în afară şi rotunj ită, marcaţi la partea inferioară printr-o mulură, fundul fi ind
întotdeauna inelar şi profi lat (fig.

1 /2, 6 -9 ; 21 1 -2, 4, 6, 8-1 O);

2. O a doua grupă de vase au marginea dreapta sau uşor curbată în interior
şi fundul de asemenea, inelar şi proti lat (fig.

1 /3, 5; 2/3, 5, 7,

I l );

3 . A treia grupă d e farfi1rii au marginea evazată şi umăr bombat c u una

sau două adâncituri cjrculare pe partea superioară a buzei (fig. 3/1 -2, 4);
4. În ultima grupă includem două farfurii cu gura largă, umăr bombat şi
marginea evazata, fund îngust şi profi lat (fig. I I I ,

1 1 ).

Ln unele exempbre din prima şi a doua grupă, pe partea inferioară a
fimdului se ntlă un decor constând din unul sau două cercuri concentrice
imprimate sau rea liznte cu ajutorul rotiţei dinţate (tig. 21 1 -2, 5). Î ntr-un singur
caz aceste cercuri sunt formate din puncte incizate dând impresia unor brâuri
(fig.

1 /9)

ştampila

iar în alt caz în interionll cercurilor se atla un decor asemănător cu

in solca (fig. 1 /8). Aceste cnracteristici sunt mai frecvente la farfiJ

riile de dimensiuni m ici, decon1l astfel real izat fiind foarte frecvent pe vase
·
sim i lare, in toate provinciile imperiului roman inclusiv in cele sud-dunărene,
in secolele 1-11 d.H., pentru care putem cita numeroase analogii atât in oraşele
de pe li tora lui Mării Negre cât şi in aşezări le geto-dacice din restul teritoriului
Daciei, unde s-au descoperit atât vase terra sigillata lucrate in atelierele
9
apusene cât şi im itaţii real i zate in diferite ateliere provinciale •
O singură piesă are partea exterioară a buzei precum şi mulura de pe corp,
prevăzute cu incizii oblice sau romboidale, precum şi un decor incizat in
fom1n literei S cu capetele spiralate, plas.at
(tig.

2/2).

o

singură data mai jos de margine

Un decor nsemănător apare frecvent pe vasele de dimensiuni mici

de la Ha Item, pe care Siegmar von Schnurbein le consideră de origine italică,
referindu-se anume la descoperirile de la Ba lsena ale lui Gaudinau 1 0• Au fo�t
publicate vase TS cu decor asemănător de la Porol issum care, �upă părerea
" În unele aşezări şi
autorului săpăturilor, au fost lucrate in ateliere proprii
necropole din nordul Mării Negre, printre care şi cele de la Olbia, Pantica
paion, Chersones, Tanais, M irmekion, Tiritaki, Ilurat şi altele, au fost des
coperite astfel de vase, pe care cercetătorii ruşi, le-au datat in prima jumătate a
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secolului

1

d.H. sau a doua treime a sa, fiind găsite, întocmai ca în aşezarea

dacică de la Poiana, împreună cu vase de sticlă, printre care şi căni de tip
Stamnion şi

modiolus sau unguenta ri i cu corp ovoidal şi gât c i l indric datate de

asemenea în secolul

1

d.H.

1�

Mai puţin frecvente decât farfuriile, dar lucrate în aceeaşi tehnică, din
pastă fină de culoare roşie cu lustru exterior, sunt micile castronaşe cu corpul

tronconic şi fundul inelar, în general, �ra decor (fig. 3/3, 5, 7-8, 1 0- 1 2).
Î n stare fragmentară s-au mai descoperit la Poiana şi unele cupe cu corpul
curbat (fig.

1 1 1 0; 7/8)

şi ceşti cu o toartă, cu buza dreaptă sau uşor rotunj ită în

exterior şi fund inelar (fig.

4/ 1 -6; 7- 1 9)

lucrate din pastă fină roşie, acoperite

cu angobă lustruită. Una din piese este c!ecorată cu linii incizate în partea
superioară a corpului (fig.

4/2-3)

iar alte două fragmente provin de la căni

decora te cu striuri vertica le sau oblice între umăr şi und (fig. 41 1 O, 1 5 ).
Î n aşezările contemporane din ţară, astfel de vase sunt mai puţin menţio

nate. Î n complexele funerare de epocă romană cercetate la Tomis, lsaccea,

Histria şi altele, unde s-au descoperit astfel de castronaşe sau cupe, întregul
1-11 d.H. 13

inventar se datează larg în secolele

O categorie destul de frecventă în cadrul importurilor de la Poiana o

formează vasele cu decor în tehnica barbotinei, constând din aplicarea unor
motive de natură vegetală, în special frunze lanceolate, coarde de viţă, vrejuri
în spirală, cercuri, puncte şi mici proeminenţe în formă de inimă şi de lacrimă,
pe partea superioară a vaselor (fig.

4/1 -2, 5-6; 5/2-3, 6-8; 6/5-7,

I l,

1 4).

Acest

decor s-a aplicat pe o categorie de ceşti de dimensiuni relativ mari, cu una sau
două torţi verticale, unele torţi fi ind prevăzute cu o plăcuţă în partea supe
rioara, uneori decorată (fig.

5/1 , 6, 8 ; 6/4, 9- 1 O, 1 2, 1 3, 1 5).

Două astfel de

torţi precum şi un fragment din partea superioara a unui vas de dimensiuni
mici, având şi decor floral este acoperit în întregime cu glazură galben verzuie
(fig.

6/3, 8).

Considerată ca având originea în Pergam şi în alte centre din Asia Mică,
tehnica decorului în barbotină s-a răspândit pe o arie relativ intinsa în provin
ciile orientale. Vasele, de diferite forme, cu predilecţie platouri dar şi cupe sau
ceşti, decorate în această tehnică s-au descoperit în Crimeia la Mirmeki, Tiri
taki şi în alte oraşe greceşti din nordul Mari i Negre, alături de produse reali
zate de meşteri loca li, în ateliere proprii, .material publicat de arheologii rusi
care au �cut cercetări în aceste centre antice 14 • Pe teritoriul Daciei, vase de
corate cu barbotină sunt atestate la Brad şi Barboşi în secolele

1-11 d.H. 1s şi mai

frecvent în Oltenia la Romula, Drobeta şi alte locuri unde s-au datat, alături de
vasele TS, în secolul II d.H. 1b Î n Trahsilvania, la Porolissum, astfel de vase au
fost im itate în atelierele locale, iar la Bucium pe lângă această categorie s-au
amintit şi vase acoperite cu glazură 17
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De la Poiana mai amintim şi un singur fragment de cupă, de dimensiuni
relativ mari, lucrată din pastă de culoare roz-cenuşie decorată de la umăr în
jos, cu solzi, decor realizat tot prin tehnica barbotinei (fig.

5/4) 1 8

Din vechile

săpături efectuate în centml aşezării, provin şi câteva fragmente menţionate în
19
carnetele de şantier, arretine şi Boscoreale care se aflau în acelaşi context cu
ceramica menţionată până aici precum şi cu ceramica dacică cu decor incizat,
vase de sticlă şi bronz, fi bule, monede şi a lte obiecte.
O altă formă de vas frecvent întâlnită în cadrul inventarului din nivelul V
este cana mică, cu două torţi sau kantharosul, cu corpul drept sau uşor curbat
spre interior, cu piciorul inelar, mai mult sau mai puţin înalt şi profilat având
marginea râsfrântă şi uşor îngroşată. Torţile sunt mici şi unghiulare de secţiune
dreptunghiulară. Aceste vase sunt lucrate din pastă fină cu mica în compoziţie,
având culoare galben-cărămizie (fig.

417; 7/4, 1 4).

Suprafaţa exterioară este

acoperită cu firnis roşu, foarte adesea exfoliat sau ros. Câteva exemlpare ca şi
unele fragmente de la forme atipice sunt pictate cu motive vegetale, picături,
petale sau frunzuliţe, de culoare albă sau mai rar, cu benzi roşii-gălbui dispuse
vertical sau circular pe partea superioară (fig.

7/3, 5-7, 9- 1 3, 1 5).

Vase similare s-au descoperit la Brad, R.ăcătău, Barboşi, Bâtca Doamnei
20
precum şi în mai multe castre romane din Moesia şi Pannonia • În necropola
tumulară de la Histria, kantharoi cu pictură se aflau în unele morminte care

1 d.H. dar nu este exclus ca unele din
21 La
aceste vase să fie mai timpurii ca şi cele descoperite în alte necropole
s-au datat în a doua j umătate a secolului

Poiana aceste fragmente s-au găsit în acelaşi strat cu monede şi fibule imperia
le timpurii, fibule Aucissa, cu ochi sau puternic profilate. În contexte asemă
nătoare astfel de vase se aflau şi în alte centre dacice unde atât cele importate
cât şi unele imita te constituie, în cadml descoperirilor, o pondere însemnată.
Printre ceştile de la Poiana se află şi un exemplar cu decor imprimat
anume cu o friză de rozete cu opt braţe plasată mai jos de buză, ceaşca având
marginea ruptă şi toarta pliată (fig. 41 1 1 ) . Î n lucrarea referitoare la ceramica
romană din Oltenia, Gh. Popilian citează puţine descoperiri de vase cu decor
ştampliat, cele mai timpurii, descoperite la Drajna de Jos, datând din primii
ani de ocupaţie romană22 • În aceeaşi zonă îşi gasesc analogii două căniţe pre
vazute cu câte o tortiţă din pastă rozie (fig.

7/1 -2).

A mforclc descoperite în număr mare la Poiana sunt o categorie de vase
care constituie cea m a i elocventă probă a activităţii comerciale înfloritoare
care s-a practicat de timpuriu in zona est-carpatică, inca din a doua jumatate a
mileniului 1 i.H. importându-se v in şi uleiuri din insulele Mării Egee şi din
diferite colonii, mai ales din cele pontice sau prin intermediul lor, relaţii care
au

continuat cu aceeasi intensitate si in primele secole ale erei creştine.
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Marea lor cantitate şi diversitate, atât în ceea ce priveşte cal itatea pastei,
culoarea, forn1ele şi mărimea, necesită o lucrare specială dar vom prezenta în
continuare trei tipuri principale de amfore la Poiana. Cantitativ, se remarcă
exemplarele de culoare a lb-gălbui modelate din pastă fină amestecată cu
degresanţi mănmţi, ca n isip, particole de cărbuni şi a lţi ingredienţi. Forma
corpului este mult a lungită, gatu l îna lt şi subţire, marginea rotunj ită sau
îngroşată în exterior, fundul ascuţit, uneori scobi!. Cele două torţi pornesc din
apropierea buzei, fac unghi ascuţit înainte de a porni spre umărul vasului, au
secţiune ovală cu Şănţuire mediana, adâncă, la exterior (fig.

8/ 1 -5, 9, 1 2- 1 4;

9/6- 1 2, 1 6-20).
Al doi l ea tip cu aspect relativ asemănător cuprinde amforele cu corpul

lung umflat
1 5- 1 6; 9/3-5).

zvelt şi îna lt cu gâtui larg şi
exterior

(tig. 8/6-8,

I l,

la m ij loc, având marginea rotunj ită la

Al treilea grup îl formează amforele din pastă roşie-grena, de dimensiuni
mari, cu gâtui relativ scurt, marginea îngroşată m ult în exterior asemenea unui
inel. Corpul vasu lui se termină cu fund scurt şi ascuţit. Cele două torţi, de
secţiune rotundă se prind imediat sub buză

(tig. 8/ 1 0, 1 7- 1 8).

Amforele ro

mane, în special cele stampilate sau cu diferite semne au fost anal izate în
lucrări speciale, în care s-au folosit criterii diferite pentru stabilirea tipologiei
şi mai ales, cronologia lor23 Contextul descoperirilor de la Poiana şi analogiile
multiple la Barboşi, Brad etc. permit încadrarea amforelor respective într-o
perioadă cuprinsă între a doua jumătate a secolului 1 î. H. şi sec. II d.H.
O a l tă categorie de importuri care au o oarecare răspândire au fost lămpile
sau lucernele, ele fiind unele din mărfurile cu care se des�ura negoţul cu
centrele egeene sau italice24

Câteva exemplare pe care le prezentăm sunt

lucrate din pastă fină de cu loare roz-gălbuie acoperite în întregime sau parţial
cu fim i s roşu, având discur simplu, orificiul de umplere m ic, mărginit de două
sau trei cercuri concentrice. Un exemplar, de dimensiuni relativ mari are
ciocul unghiular flancat de doua valute şi o rozetă cu şase braţe în locul de
pornire. Bordura este ornamentată cu ove, iar toarta, inelară, supraînălţată,
prezintă două Şănţuiri longitudinale (fig.

1 0/ 1 ) .

În anal iza fhcută de C. Icono

mu, această piesă se încadrează în tipul de tradiţie elenistică şi se datează în
secolul 1 d. H.24 Alte trei exemplare au corpul rotund şi discul mare concav,
mărginit, la două din ele, de o bandă de cercuri concentrice incizate iar la un
a lt exemplar, cu un cerc de perle. Ele sunt lucrate din argilă bună de culoare
cărămizie, bordura fi ind decorată cu semiove (fig.
constituie, la acelaşi autor, tipul

XI şi

1 0/3-5).

Aceste exemplare

se datează la m ij locul secolului 1 d. H. şi

începutul secolului If• Un a l t exemplar, cu corpul rotund şi discul mărginit de
o bandă de cercuri concentrice, este decorat cu o scoică în rel ief, pe fund
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având incizatl litera delta (fig. 1 0/2), caracteristici pe baza carora se inca
drea:m pe parcursul secolului II d.H.27
Tot in această vreme poate fi datat şi un fragment din discul unei Iuceme
pe care este reprezentat in relief, un porumbel stând pe o creanga, probabil de
măslin (fig. 1 0/6). C. l conomu grupea:m opaiţele cu astfel de reprezentări in
tipul XX, cu o datare larga, pe parcursul secolelor II-III d.H.28 În fine, ultimul
exemplar, pastrat in stare fragmentară, reprezintă o variantă locala, �ra decor,
a tipului XI datat de asemenea, in secolele 1-11 d.H. (fig. 1 0/8). Cu ani in
urma, Prof. Radu Vulpe a publicat o lucerna descoperită Ia Poiana in anul
1 950, având inscripţie in limba greaca, adâncită in pastă cruda pe fund. Ca şi
exemplarul care are pe disc medalionul zoomorf, acestei ·piese i se atribuie o
origine italica şi se datea:m în secolele 1 - 1 1 d.H.29
În cadrul ceramicei de import din această aşezare se mai aflau unguentarii
în forma de bulb, cu fundul plat şi gâtui cilindric sau în forma de amfora cu
fundul ascuţit, realizate din pastă gălbuie, densa, (fig. 1 1 / 1 -5) care se datea:m
în prima jumatate a secolului II d.H.30, afumatori, ulcioare, precum şi mai mul
te tipuri de oale31
Prin prezentarea numai a câtorva categorii de importuri romane de la
Pojana, alaturi de alte materiale asemanatoare aflate în aşemrile de la Racatau,
Brad, Bâtca Doamnei şi altele, facem dovada legăturilor pe care le aveau dacii
de la est de Carpaţi cu imperiul roman, ale carui hotare atinseseră Dunărea în
secolul 1 î.H. Ele se �ceau prin intermediul negustorilor, ale caror marfuri au
ajuns în davae-Ie de pe Siret, alaturi de ceramic;t de lux patrul\�nd aici şi nu
meroase vase de sticla şi metal; fibule şi alte obiecte de podoabă. Putem con
sidera ca la Poiana se afla un mare centru economico-comercial, marfurile
respective indicând direcţiile spre care se orienta comerţul Daciei în primele
secole d.H., anume nordul Italiei, posibil oraşele situate pe litoralul �ritean
al Mari i Adriatice şi, de asemenea, centrele microasiatice din Marea Egee.
Dupa cum au evidenţiat şi alţi cercetatori care s-au ocupat de ceramica de
import din teritoriul geto-dacic, in zona extracarpatica ponderea lor este net
superioara, remarcându-se în mod special aşezarea de la Poiana.
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Catalogu l descoperirilor

La a l cătuirea acestui

catalog s-au folosit unnătoarele prescurtari :

P = Poiana ; secţ.

secţiunea; lnv. M.T. = numărul de inventar sub care

=

este înregistrată piesa la Muzeul din Tecuc i ; Fig. = figura; cf = tri m i teri l a
bibliografie, unde este cazu l : 1 = înălţimea; D = diametrul.

1 . P. 1 950, secţ. J, carou 1 2.
l n v . M . T 2265, 1
3,2 cm, D = 1 4,9 cm, Fig. 1 / 1 .
=

Farfurie cu marginea verticală şi fund inelar, buza rotunj ita,
uşor trasa in afară, cu umărul puternic marcat. În interior, pe
fondul roz-gălbui al argilei se află angobă roşie. Argilă fină de
culoare roz-gălbuie. Restaurat

1 /3.

Cf. T.N. Knipovi . . . , 1 952, p. 3 1 4; H.S. Robinson, 1 959, p. I l ;
M. flucovala, 1 968, p. 27 1 -272, fig. 1 .

A doua treime a secolului 1 d. H.
2. P.

1 950,

secţ . .1.

lnv. M.T.

2266,

1

=

3, 1

cm, D

=

1 3,5

cm, Fig.

1 /3.

Farfurie cu pereţi i drepţi, uşor curbaţi spre interior, marginea
rotunj i ta, fund inelar, cu angobă roşie în interior şi exterior

dispusă unifom1. În interior, cercuri concentrice incizate pe
fund. Pasta tină de culoare roz-cărămizie. Restaurat

2/3.

Cf. H.S. Robinson, 1 959, p. I l , pl. 60; V.F.

Gaidukevi . . . ,

1 952, p. 33, fig. 27/4; Gh. Popilian, 1 976, pl. LXVI/809; V.
Capitanu, 1 987, p. 1 36.

Secolele 1-11 d. H.
3. P.

1 985,

secţ. N ' ,

l nv. M.T.

-0,60 m.
2267, 1 = 3,2 cm,

D=

1 3,6

cm, Fig.

1 /5.

Farfurie cu pereţi curbaţi, marginea rotunj ita şi fund inelar,

......

acoperiţi in interior şi exterior cu fimis roşu, mai omogen în
interior şi cu pete cafeni i pe marginea exterioara. În interior, pe
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fund, sunt cercuri concentrice slab incizate. Argila fina cu fire
mici de nisip, de culoare roşie caramizie. Restaurat 2/3.

H.S. Robinson, 1959, p. I l , F1 şi pl. 60; M. Bucovala,
1 968; Gh. Popilian, 1 976, pl. LXVU806.

Cf.

Secolele Il î. H. - 1 d.H.
4. P. 1 987, secţ. N 1 , carou 1 0, - 1 ,75 m.
lnv. M .T. 2268,

1

=

6 cm, D

=

26 cm, Fig. 1 / 1 1 .

Farfurie cu peretii oblici, marginea rotunjita în exterior, umar
marcat şi fundul inelar, cu angoba roşie în interior şi cu urme de
scurgere la exterior. Pasta fina roz-caramizie. Pe mari portiuni
angoba este coj ita. Restaurat partial.
Cf. H.S. Robinson, 1 959, p. 24, G. 9, pl. 60, fig. 2/l; Gh.
Popilian, 1 976, p. 1 23 , pl. LXX .

Secolele 1-11 d.H.
5. P. 1 95 1 , secţ.

L.

Carnet de şantier nr. 4, p. 48-49, Fig. 1 /9.
Farfurie cu pereţii drepţi, buza rotunj ita în exterior şi mulura în
partea inferioara, fund inelar, cu lustru puternic pe ambele feţe.
Fundul ornamentat în interior cu doua cercuri de puncte exci
zate dând impresia de brâuri.
Cf. H.S. Robinson, 1 959, p. I l , pl. 60; V.F. Gaidukevi. . . ,
1 952, p. 299, fig. 2/l, p. 3 1 5, fig. 1 111; P. Alexandrescu,
1 966, p. 1 99-200, pl. 99.

Secolele 1 î.H. - I d.H.
6. P. Colecţia veche.
lnv. M.T. 1 227, I

=

5,2 cm, D

=

27,5 cm, Fig. 2/1 .

Farfurie cu pereţi i drepţi, m arginea rotunjita, cu mulura în
partea de jos şi fund inelar. Pasta roz cu angoba roşie-caramizie
în interior, cu prelungiri în exterior. În interior, pe fund, se afla
doua cercuri concentrice formate din linii incizate cu rotita

dinţată.

Cf. Gh. Popilian, 1 980, p : 70, fig. XXX V M 25912.

Secolele 1-11 d.H.
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7. P. Colecţia veche.
Inv. M.T.

6282, 1

=

3

cm, D

=

1 4, 1

cm, Fig.

2/5.

Farfurie cu pereţii drepţi, uşor curbaţi în interior, marginea
rotunj ita şi fundul inelar. Pasta roz-cărămizie cu angobă. În
interior, pe fund, un cerc incizat adânc.

Cf. T.N. Knipovi . . . , 1952, p. 3 1 4; H.S. Robinson, 1 959, p. I l ;
M. Bucovata, 1 968, p. 27 1 -272, fig. 1 . -

Secolul / d.H.
8. P. Colecţia veche.
lnv. M.T.

6283, 1

=

2,5

cm, D

=

1 3,9

cm, Fig.

2/2.

Farfurie cu pereţii drepţi cu marginea rotunjita în exterior şi
crestata, cu mulură la partea inferioară decorată cu incizii o
blice. Între margine şi mulură se afla un decor în relief în forma
l iterei S cu capetele spiralate. În interior, pe fund, sunt incizate
doua cercuri concentrice unite cu l inii oblice.

Cf. S. von Schnurbein, 1982, pl. 55, 69; N. Gudea, 1 989, pl.
XU226.
Secolele 1-/1 d.H.

9. P. Colecţia veche.
Inv. M.T.

628 1 , 1

=

4,00 cm,

D

=

1 9, 1

cm, Fig.

2/3.

Farfurie cu pereţii uşor oblici şi marginea rotunj ită, fund inelar.
Argila roz-galbuie. Pe ambele suprafeţe a existat angobă pas
trata parţial.
Cf.

T.N. Knipovi ... , 1 952, p. 3 1 4; H.S. Robinson, 1 959, p. I l ;

M. Bucovala, 1 968, p. 27 1 -272, fig. 1 .

Secolul 1 d.H.
1 0. P. Colecţia veche.
lnv. M.T.

6 1 58,

I

=

2,5

cm, D

=

27,8

cm, Fig.

2/4.

Fragment de farfurie cu pereţii drepţi, marginea tăiată drept şi
mulura în partea inferioara. Argila roz-caramizie cu angobă
roşie în interior şi exterior. Pe fund, în interior, mici resturi de
cercuri concentrice.
Cf. Gh. Popilian, 1980, p. 70, fig. XXX V M 25912.

Secolele 1-/1 d.H.
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I l . P. Colecţia veche.
lnv. M.T.

1 244, 1

3,5 cm, D

=

1 8, 1

=

cm, Fig.

118; 2/6.

Două fragmente dintr-o farfurie cu pereţii drepţi, marginea
rotunj ita în exterior şi mulură în partea inferioară, fund inelar.
Argilă roz-gălbuie cu fimis roşu la interior şi parţial la exterior.
Pe fund, în interior, două cercuri concentrice şi rest de decor

in

solca.
Cf. Gh. Popilian, 1980, p. 70, fig. XXXV M 259fl.

Sccolclc I-II d.H.

1 2. P. 1 990, secţ. P ' , -0,50 m .
Inv. M.T.

2269, 1

=

2, 20 cm,

Fig.

117.

Fragment de farfurie cu pereţii verticali, marginea taiata drept
şi mulură la

partea

inferioară.

Argilă roz-galbuie şi fimis

roşu-carărniziu.
Cf. M. BucovalA.,

1 968, fig. 1, p. 27 1 .

Sccoiclc I-II d.H.
13. P.

1 928,

-0,60 m.
2270, 1 2,5 cm,

secţ. D,

lnv. M.T.

=

Fig.

2/8.

Fragment de farfurie cu perete drept uşor oblic, cu mulwă la
partea inferioară. Argilă roz-galbuie şi angoba roşie-cărămizie
în interior şi exterior.
Cf. Gh. Popilian,

1 980, p. 70, fig. XXXV M 259fl.

Sccolclc I-II d.H.

1 987, secţ. N P -0,90 m.
Inv. M.T. 227 1 , 1 = 2,5 cm, Fig. 21 1 0.

14. P.

Fragment de farfurie cu marginea evazata şi rotunjita şi partea
inferioară rel iefata. Argilă roz-gălbuie cu resturi de angobă
cărămizie în interior.
Cf. Gh. Popilian, 1 980, pc 70, fig. XXXV M 259fl.

Secolele !-Il d.H.
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1 5. P. Colecţia veche.
Inv. M.T.

3523, 1

=

2,5

cm, Fig.

2/7,

I l.

Două fragmente dintr-o farfurie cu corpul curbat, marginea

rotunj ită şi cu o m ică adiincitura la partea exterioară. Pasta
cărămizie cu angoba asemănătoare în interior.

Secolul / d.H.
1 6. P.

1 987,

-0,90 m .
2272, 1 2,4 c m ,

secţ. N 1 ,

l n v . M .T.

Fig.

=

2/9.

Fragment de farfurie cu perete drept, marginea rotunj ita şi
mulura la partea inferioară. Argilă roz-gălbuie şi angoba roşie
pe ambele parţ i .

Secolele 1-11 d.H.
1 7. P. Colecţia Institutului de arheologie laşi .
lnv.

5084, 1

=

3,5

cm, Fig.

1 /2.

Fragment de falfurie cu perete drept, marginea rotunjita în

exterior şi mulură la partea inferioară. Arg i lă roz şi angoba la
interior şi exterior.
Cf. Gh. Popilian, 1 980, p. 70, fig. XXXV M 259ţ2.

Secolele 1-11 d.H.
1 8. P Institutul de arheologie laşi.
lnv. 5079, 1
5,8 cm, Fig. 1 /6.
=

Fragment de farfurie cu perete drept şi mulură în partea infe

rioară. Pasta roz-gălbuie cu angoba roşie pe ambele feţe.
Cf. Oh.

Popilian, 1 980, p. 70, fig. XXXV M 25912.

Secolele 1-11 d.H.
1 9. P. Institutul de arheologie laşi.
Inv.

5075,

1

=

3

cm, Fig.

1 / 1 0.

Fragment de cupa cu pereti oblici cu margine rupta, din pasta
roz-gălbuie şi angoba pe ambele feţe.

Secolul 1 d.H.
20. P

1 987,

- 1 ,30 m .
2273, 1 3,5 c m ,

secţ. N I >

I n v . M.T.

=

Fig.

3/ 1 .
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Fragment de strachina cu pereţii verticali, margin� evazata,
taiata oblic, fund inelar profitat. Argilă galben-razie, cenuşie

deschis în secţiune. Angoba roşie în inteiior şi resturi Îi1

exterior.

Cf. T.N. Knipovi . . . , 1 952, p. 3 1 4; H.S. Robinson, 1 959, p. I l ;
M . Bucovala, 1 968, p. 27 1 -272, fig. 1 .

Secolul 1 d.H.

21. P. 1 986, secţ. N ' , -1 ,60 m.
lnv.

M.T. 2274, 1

=

3,5 cm, Fig. 3/2.

Fragment de farfurie cu pereţi curbaţi, marginea evazata şi
şlnţuita, fund inelar. Argilă roz-gălbuie, fina. In interior şi
exterior fimis puternic lustruit.

Secolele I-II d.H.

22. P. Colecţia veche.
lnv.

M.T. 1 228, 1

=

3,9 cm, Fig. 3/3.

Fragment de farfurie cu pereţii oblici, marginea evazata spre
interior, cu prag şi canelura între margine şi corp, fund drept
Argilă

fina, de culoare caramizie cu angobă pe ambele feţe.
Cf. H.S. Robinson, 1959, p. 85, M6.

Secolul 1 d.H.
23. P.

1 986, secţ. N, -0,90 m.
M.T. 2275, 1 4,5 cm, Fig. 3/4.

Inv.

=

Fragment de castron cu pereţi oblici, marginea inclinata spre

exterior şi rotunj ita. B uza prezinta un prag pentru primirea

capacului. Argilă roz-gllbuie şi fimis roşu neomogen pe ambele
feţe.

Secolul / d.H.
l4. P. 1 986, secţ. N, -0,90 m.

lnv. M.T. 2276, 1

=

3, 6 cm, Fig. 3/5.

Fragment de castronaş, cu perete oblic şi ftmd inelar. Argill roz

cu angobl roşie in interior scursA Partial şi in exterior.

Secolele 1-11 d.H.
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25. P.

1 987, secţ. N 1 , -0,75 m .
M.T. 30 1 5, 1 3,5 cm,

lnv.

=

D

=

I l cm, Fig.

317.

Castronaş fragmentar, cu pereţi oblici, subţiri şi marginea
dreaptă marcată la partea inferioară cu o mulură şi mai multe
cercuri concentrice. Argila c!lrămizie cu fimis in interior şi
exterior.
Cf. F.V. Gaidukevi . . . , 1 9�2. p . .10 1 , fig. 3/J; H.S. Robinson,
1 959, p. 25, pl. 4, 62; F.V. Gaidukevi . .. , 1 987, fig. 1 5011 , 3;

V. Capitam1, V. Ursnche, 1 969, p. 1 22, fig. 28; S. vo n Schnur
hcin, 1 9112, p. 47-56.

Primele decenii a secolului Il d.H. Produs italie.

26. P.

1 939/ 1 940, Colecţia Institutului de arheologie laşi.
5072, 1 2,6 cm, D 8,5 cm, Fig. 3/8.

lnv.

=

=

_

Cupă fragmentară cu pereţii oblici şi fund inelar. Argila galben

roşcată. La exterior, pe partea superioară sunt resturi de angoba
roşie.
Secolul / d.H.

27. P.

1 990, secţ. P', locuinţa 4.
M.T. 2277, 1 3,7 cm,

lnv.

=

D

=

3,6

cm, Fig.

3/9.

Cupa fragmentară (partea inferioară). Perete oblic, fund inelar.

Argila roz-caramizie fina şi resturi de angoba la exterior.
Secolul / d.H.

28. P. 1 987, secţ. N I ' -0,35 m .
lnv.

M .T. 2278, 1

=

3,4 cm,

Fig.

311 0.

Fragment de castronaş cu corpul protilat şi m arginea rotunjită şi

cu mulură pe umar. Argila fina de culoare caramizie şi glazura
roşie.
Cf. F.V. Gaidukevi . . . , 1987, fig. 1 5011 , 3.

Secolele 1-11 d.H.

29. P. Colecţia veche.
lnv.

M.T. 6285, 1

=

5,9

cm, D

=

I l cm, Fig.

3/ 1 1 .

Castronaş cu pereţii oblici şi marginea verticala, cu buza uşor

rotunj ită şi fund drept. Pastă fina de culoare roşie-caramizie cu
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angoba neomogenă în interior şi exterior. Pete negre de tlam
bare pe fi.md şi lateral în interior. Restaurat partia l.
l : r. I LS. Rohinson, 1 959, p. 2 5 , G 2 8 , p l . 4 , 6 2 ; V. Otpilanu, V .
llrs�chc, 1 969, p. 1 22 , fig. 28.

Prima jumătate a secolului 1 d.H. (imitaţie ?).
30. P. Colecţia veche.

Inv. M.T. 1 2 80, 1

=

7 cm, D

=

1 3 cm, Fig. 3/ 1 2 .

Castronaş cu pereţii oblici, marginea dreaptă şi evazată cu
m ulu11\ putemic reliefată şi creastă pe umăr, cu fi.md inelar şi

profi lat. Argilă roz-gălbuie, fină, cu resturi de angoba roşie pe
ambele feţe.

Cf. F.V. Gaidukevi . . . , 1 952, p . JO I , fig. 3/3; H.S. Robinson,
1 959, p. 25, pl. 4, 62; F.V. Gaidukevi . . . , 1 987, fig. 1 50/1 , 3;

V. C'apilanu, V. Ursachc, 1 969, p . 1 22, fig. 28; S. von Schnur

hcin, 1 91(2, p. 47-56.

Primele decenii a secolului
3 1 . P. 1 928, secţ. B

Il

d. H Produs italie.
.

"

l n v . M .T. 2359, 1

=

1 ,5 cm, F ig. 3/6.

Fund de vas, uşor rel iefat în exterior si rest de perete uşor cur

bat acoperit parţial cu angobă roşie.
Cf. F.V. Gaidukevi . . . , 1 952, p. 30 1 , fig. 3/3;

H.S. Robinson,

1 959, p. 25, pl. 4, 62; F.V. Gaidukevi . . .• 1 987, fig. 1 50/ 1 , 3;

V. f'apitanu, V. l l rsache, 1 969, p. 1 22, fig. 28; S. von Schnur
hcin, 1 982, p. 47-56 .

Primele decenii a secolului II d. H. Produs italie.
32. P. Colecţia veche.

lnv. M.T. 2279, 1

=

4,2 cm, F ig. 4/ 1 .

Cupa fragmentară cu pereţi i curbaţi, marginea evazată şi rotun

j i tă în exterior. Decor cu barbotină în formă de picături verti
cale. Pastă tină de culoare roz şi angobă roşie la exterior.

C f. T.N. Knipovi . . . , 1 9 52, p. _3 1 0, fig. 1 /2 , 9/4; D. Uablcr,
i %-l, p. I O'J; 1 . Schiifer, 1 %8, p. 68, pl. 36; 11. Su ltov, 1 969,
p. 4 8 1 , fig. 2; l i h . Popilian, 1 976, p. 50-52; S. Sanie, 1 98 1 , pl.
2012 , 4, 6;·N. liudca, 1 989, pl. XLI/1 -2.

Secolele

I-II

d. H.
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1 987,

33. P

-1 ,40 m .
2280, 1 4,6 cm,

secţ. N P

lnv. M.T.

F ig.

=

4/2.

Fragment de cupă cu pereţi curbaţi şi marginea uşor evazată,
marcată pe gât cu doua l i n i i adâncite. Pe corp, resturi de decor
cu barbotina în formă de lacrimi . Arg i lă fină de culoare roz
cărăm izie. Pe a locuri, în exterior, sunt resturi de angobă roşie.

("[ T.N.

Knipovi . . . , 1 9�2. p. J I O, fig. 1 12, 9/4; O. liahler,

1 9(14, p. 1 09; 1. Schiifcr, 1 9611, p. 68, p l. 36; 8. Sultov, 1 969,

p. 411 1 , lig. 2; Gh. l'opilian, 1 976, p. 50-52; S. Sanie, 1 98 1 , pl.
20/2, 4, 6;

N. Cimtca,

1 9119, pl. X l .l/1 -2.

Sccolclc 1-11 d. H.
34. P.

1 985,

secţ. N,

lnv. M.T.

- 1 ,90 m.
228 1 , 1 4,7 cm,

D

=

=

9,5

cm, Fig.

4/3.

Partea superioara a unei cupe cu pereţii uşor curbaţi şi marginea
dreaptă cu o canelura la exterior. Mai jos de buză se afla doua
brâ ie subţiri în relief. Argilă fină de culoare galben-rozie şi cu
angobă roşie.
Cf.

T.N.

Knipovi. .. , 1 952, p. 3 1 0, fig. 1 /2, 9/4;

D. Gabler,

1 %4, p. 1 09; 1. Schăfer, 1 968, p. 68, pl. 36; R. Sultov, 1 969,

p. 48 1 , fig. 2; Oh. Popilian, 1 976, p. 50-52; S. Sanie, 1 98 1 , pl.
20/2, 4, 6; N. Gudca, 1 91!9, pl. XLI/ 1 -2 .

Scco/c/c 1-11 d.H.
35. P. Colecţia veche.
lnv. M .T.

6 1 57, 1

=

5

cm, Fig.

4/4.

Partea inferioara a unei cupe cu pereţii curbaţi şi fund inelar.
Argilă tină de culoare caram izie, iar la exterior angobă roşie.

C[ T.N.

Knipovi ... , 1 9�2. p . .� 1 0. fig. 1 12, 914; D. G ab lcr,

1 964, p. 1 09; 1. Schăfcr, 1 961!, p. 611, pl. J6; n. Sultov, 1 969,

p. 48 1 , fig. 2; Gh. Porilian, 1 976, p. 50-�2; S. Sanie, 1 91! 1, pl.
20/2, 4, (•;

N. (iudea,

4.
5,5 cm,

Fig.

1 9119, pl. XLI/ 1 -2.

Sccolclc 1-11 d. H.
36. P.

1 950,

secţ. L, carou

lnv. M.T.

2282, 1

=

4/5 .

Fragment de cupă cu corpul bombat, marginea uşor evazată şi
rotunj ită. Decor de barbotina în formă de lacrim i . Argilă tina de
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culoare cărămizie. Angoba roşie la exterior şi pe marginea in
terioară.
Cf. T.N. Knipovi ... , 1 952, p. 3 1 0, fig. 1/2, 9/4; D. Gabler,

1 964, p. 109; 1. Schăfer, 1 968, p. 68, pl. 36; B. Sultov, 1 969,

p. 48 1 , fig. 2; Gh. Popilian, 1 976, p. 50-52; S. Sanie, 1 98 1 , pl.
2012, 4, 6; N. Gudea, 1 989, pl. XLUI-2.

Secolele 1-11 d.H.
37.

P. 1 985, secţ. N.
'
Inv. M.T. 2283, 1 3,4 cm, Fig. 4/6.
Doua fragmente dintr-o cupa cu marginea rotunjita şi marcata in
exterior, decorata cu barbotină in formă de lacrimă. Argilă fină
de culoare roşie şi angoba roşie-grena.
=

Cf. T.N. Knipovi ... , 1 952, p. 3 1 0, fig. 112, 9/4;

D. Gabler,

1964, p. 109; 1. Schăfer, 1 968, p. 68, pl. 36; B. Sultov, 1 969,
p. 48 1 , fig. 2; Gh. Popilian, 1976, p. 50-52; S. Sanie, 1 98 1 , pl.
2012, 4, 6; N. Gudea, 1989, pl. XLUI-2.

Secolele 1-11 d.H.
38.

P. Institutul de arheologie laşi.
Inv. 508 1 , 1 1 ,2 cm, Fig. 1 017.
Fund de lucernă, din pastă fină de culoare galben-cenuşie. Pe
fund se află un cerc adâncit.
=

Sccollll 1 d.H.

39. P.

1 987, secţ. N., -0,80 m.
Inv. M.T. 2284, 1 4,4 cm, Fig. 4/8.
Partea superioară de la o cupa cu pereţii uşor curbaţi şi cu urme
de la modelare. Pasta fină de culoare alb-rozie. Pe ambele feţe
resturi de vopsea cafenie.
=

1 987, secţ. N 1 , -0,90 m.
lnv. M.T. 2285, 1 4,9 cm, Fig. 4/9.
Fragment din partea superioară a unei cupe cu pereţii drepţi şi
marginea evazată. Argilă fină de culoare roz-cărămizie. La
exterior, şi parţial in interior, angoba brun închis.

40. P.

=

41. P

1 990, secţ. P'
lnv. M.T. 2286, 1

6,00 cm, Fig. 4/ 1 O.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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42.

Fragment din corpul unei cupe decorata cu striuri verticale şi
l inii incizate pe umar şi la partea inferioara. Argilă fina, de
culoare caramizie cu angoba roşie la interior şi exterior.

P. 1 95 1 , secţ. LJ.
lnv. M.T. 2287, 1 5 cm, Fig. 4/ 1 1 .
Fragment de cana cu toartă verticala pliata in partea superioara.
Pe gât se afla un decor imprimat format din rozete mari cu opt
petale triunghiulare cu vârfurile unite intr-un cerc central.
Argilă roz-caramizie cu resturi de angoba roşie la exterior.
=

Cf. Gh. Popilian,' l 976, p. 79, fig. XXX I , nr.307; N. Gudea,
1989, fig. 39.

43.

P. Institutul de arheologie laşi.
lnv. 5088, 1 4 cm, Fig. 4/ 1 2.
Fragment de ceaşca cu inceput de toartă din argilă fina de cu
loare roz şi resturi de angoba cafenie.
=

44. P. 1 990, secţ. P', loc. 4.

lnv.

45.

2288, 1 1 ,5 cm, Fig. 4/1 3 .
Fund inelar de l a o cupa de dimensiuni mici, lucrata din argilă
fina de culoare caramizie.

M.T.

=

P. 1 985, secţ. N.
lnv. M.T. 2289, 1 3 cm, Fig. 41 14.
Fragment din partea superioara a unui vas cu marginea rotunjită
la exterior, lucrat din pasta fina de culoare galben-caramizie cu
angoba roşie pe ambele feţe.
=

46.

P. 1 990, secţ. P', - 1 ,00 m.
Inv. M.T. 2290, 1 1 ,8 cm, Fig. 41 1 5.
Fragment de vas decorat cu grupuri de striuri dispuse in zig
zag. Argilă fina de culoare galben-caramizie şi angoba roşie.
=

Cf Gh. Popilian, 1 976, p. 79, fig. XXXI , nr.307; N. Gudea,
1 989, fig. 39.

47. P. 1 95 1 , secţ. L-J 113.

Iov.

M.T.

229 1 , 1

=

5, 1 cm, Fig. 41 1 6.
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Fragment din partea superioara a unei cănite cu marginea eva
zata. Urma de tortita. Argita caram izie cu angoba Justruita.
41t P. 1 95 1 , secţ. L-J 113.

lnv.

2292, 1 4,8 cm, Fig. 41 1 7.
superioara a unei canite cu ma rginea evazata la orizon
şi umar bombat. A rgi ta fina, roz-caramizie şi angoba roşie

M.T.

=

Partea
tala

neuniformă.

1 987, secţ. N 11 -0,90 m.
lnv. M.T. 2293, 1 4,5 cm, Fig. 41 1 8.
Partea inferioara a unei căni cu corpul globular şi fi.md drept.
Argita fina de culoare caram izie. Angoba brun-roscata.

49. P.

=

1 986, sect. N, 1 , 5 0 m.
lnv. M.T. 2294, 1 S cm, D 3,8 cm, Fig. 4/ 1 9.
Partea inferioara a unei cănite cu corpul drept şi fund inelar şi
un fragment de tortiţa. A rgi ta fina de culoare cănlm izie cu
angoba roşie la partea superioara pretinsa şi in interior.

5ft. P.

-

=

=

1 928 .
lnv. M .T. 2295. 1 4,6 cm, F i g . 5/ 1 .
Fragment de canita cu marginea

5L P.

=

dreapta si tortita

cu placuta

orizontala decorata. Rest de barbotina. Arg i ta roşie si angoba pe
ambele suprafeţe.

Cf. T.N. Knipovi
1 9 5 2 p . .1 1 0, lig. l /2, 9/4; D. <i01hlcr.
1 964, p. 1 09; 1. Schăfer, 1 9611. p. 611. pl. .16: Il. Sultov, 1 969.
p. 48 1 , fig. 2; Gh. Popilian, 1976, p. 50-52: S. Sanie. 1 1)11 1 , pl.
20/2, 4, 6; N. Gudea, 1 989, pl. XLI/l -2.
. . .•

.

Secolele 1-11 d.H.
52. P. Colecţia veche.

lnv.

6 1 56, 1 6 cm, Fig. 5/2.
Fragment de cana decorat cu barbotina.
caramizie cu angoba neuniforma.

M.T.

=

Argila

tina

de culoare

Cf. T.N. Knipovi . . . , 1 952. p. J I O. lig. 1/2, 914; D. liahl<'r.
1 964, p. 109; 1. Schăfcr, 1 %11, p. 611, pl. ]6: B. Sultov, 1 %9.

p. 48 1 . fig. 2; Gh. Popilian. 1 976, p. 50-.� 2; S. Sanie. 1911 1 . pl.
20/2, 4, 6; N. Gudca, 1989, pl. XLI/1-2.

Secolele 1-11 d.H.
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53. P. 1 926, secţ. A.

lnv. M.T 1 653, 1 9,4 cm, Fig. 5/3.
Fragment de castron cu peretii drepti decorat cu barbotina. Sub
buza se atla un cerc incizat şi un brâu simplu. Argila tina de
culoare roz-caramizie. La exterior, angoba roşie cu lustru.
=

Cf. T.N. Knipovi . . . , 1 952, p . .H O, fig. 1 12 , 9/4; D. Gahlcr,
1 964, p. 1 09; 1. Schiifcr, 1 96 8, p. 68, p l . 36; O. Snltov, 1 969,
p. 48 1 , fig. 2; Oh. Popilian, 1 976, p. 50-52; S. Sanie, 1 98 1 , p l .
20/2 , 4, 6; N. Gtulca, 1 989, pl. X LI/ 1 -2 .

Secolele 1-11 d.H.
54. P. 1 928, secţ. 8"

lnv. M.T. 2297, 1 5 , 1 cm, Fig. 5/5 .
Fragment din partea superioara a unei caniţe cu marginea
intoarsa spre interior, gâtui strâmt şi corpul bombat, decorat cu
o linie incizata. Argila tina roz-gălbuie, tirnis roşu cu pete
întunecate.
=

55. P. 1 985, secţ. 8"

lnv. M.T. 2298, 1 6,3 mc, Fig. 5/6.
Fragment de cana cu pereţii drepţi şi marginea muchiata. Toarta
cu plăcuţa orizontala decorata cu o sageata în relief. 8arbotina
in forma de vrejuri şi puncte, în relief. Argila fina de culoare
roşie şi angoba lustmita.
=

Cf. T.N. Knipovi

... , 1 952, p. J IO, fig. 9/4 ; N. Gndca, 1 9119, pl.

X LI/ 1 -2 .

Secolele 1-11 d. H.
56. P. Colecţia veche.

l nv. M.T 6287, 1 7,5 cm, D 7,8 mc, Fig. 517.
Ceşcuta cu o toarta de secţiune rotunda, marginea usor evazata
si rotunj ita, co'l' globular, fund inelar. În partea superioara este
decorata cu barbotina în forma de lacrimi. Argila roşie cu an
goba. neunifonna pe partea superioara.
=

=

<'f. 1. <ilodarin, 1 974, pl. XXIV.

Secolele 1 i.H. - 1 d.H.
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57. P 1 986. secţ. :'\ , - 1 , 00 m .
'

lnv. M.T 2 2 99, 1

5 . 5 cm, F ig. 5/8.

=

Frngment de ceşcuta cu o toartă prevazuta cu placuta orizontala

nedecorat::l. Pe corp barbotina. A rgilă caramizie, fărt\ angobă.
T. N. Knipovi . . . , 1 952, p. J I IJ, lig. <);.J.

5R. P. 1 949, s ect .
Carnet de

H.
şa ntier 1.

p. 62, 1

=

3,5 cm, Fig. 6/ l .

Fragment de dlnittl cu decor in relief format din ove simple cu

ocru-galben

deschiderea in jos. A rg i lă de culoare

şi glazura

roşie.
--·- -------

�� l iudt·a. 1 9K9. pl. 2.l0-B2.
Secolele 1-11 d. H.
59. P 1 950, secţ. L.

Carnet de santier 4, p. 1 5. 1 2,5 cm, F ig. 6/2.
Fragment de vas cu decor zoomorf in relief (cal).
=

Argila tina de

culoa re roşie.
60. P. 1 95 0, secţ.

L.

-0,5 0 m.

lnv. M .T. 2300.

1

=

Frngm ent de

3,8 cm, F ig. 6/3.

caniţ.'l

6 1 . P. 1 960, secţ. 1 '.1.

Carnet de santier

nr.

din frunze şi
galben-verzuie.

cu decor in rel ief fom1at

puncte. Pastă tina de culoare cenusie cu glazură

1 O, p. 40, F ig. 6/4.

Toa rtă de cană tip " B oscoreale" cu decor în rel i ef smălţui!.
( ' f. S. Sanie. 1 9!1 1 . pl. 20; M.

Dmgcndorf. 1 9411. IIJ. 1 02 : 1'.

I:Hiing<'l, 1 %7. 1 9.

62. P 1 950. seci. J ' nr. X I l . -0. 5 0 m .
Ca rnet de sa nt i e r

nr .

1 O . p.

22. 1

=

2 , 6 c m . F ig. 6/5.

Fragment de vas tip " B oscoreale"

< T S. Sanit•. I 'JX I , pl. 20: 1\1 . DraJ;<'oulorl'. 1 9411. lll . 1 02 ; 1'.
l'ttl ingcr. I 'J<• 7 . I 'J
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63.

P. 1 949, secţ. H, - 1 , 1 5 m.
Carnet de şantier nr. 1, p. 45, 1 4,5 cm, Fig. 6/6.
Fragment de cană cu decor în relief. Pastă fină cu suprafaţa
smălţuită şi decorată cu omamente galbene-verzui pe fond brun.
În interior firnis neunifonn gălbui.
=

64.

P. 1 950, secţ. L, -1 ,00 m.
Camet de şantier nr. 5, p. 30, 1 3 cm, Fig. 617.
Fragment de căniţă de culoare roşie cu decor în relief.
=

65.

P. 1 950, secţ. K-F.
lnv. M. T. 230 1 , 1 3 cm, Fig. 6/8.
Toartă de cană "Boscoreale" decorată cu alveole, acoperită în
întregime cu firnis verzui.
=

Cf.

1. Schiifcr, 1 968, p. 68, pl. 36; 1. Glodariu, 1 974, pl.

XXIV/.l l f.

Secolul / d. H.
66.

P. 1 939/ 1 940, Institutul de arheologie Iaşi.
lnv. 5086, lungime 3 cm, Fig. 6/9.
Tortiţă cu plăcuţă orizontală decorată cu săgeata. Argilă roşie
lustruită.

67.

P. 1 950, secţ. L.
Carnet de şantier nr. 4, p. 5 1 , 1 4 cm, Fig. 6/ 1 O.
Fragment dintr-un vas cu tortiţe tip "Boscoreale"
=

Cf.

1. Schiifcr, 1 9611, p . 68, pl

.

3 6 ; 1. Glodariu, 1 974, pl.

XXIV/3 1 1:

Secolul 1 d. H.
68.

P. 1 95 1 , -0,95 m.
Carnet de şantier A lex. V., 1 4 cm, Fig. 6/1 1 .
Fragment de vas cu decor "Boscoreale" din pastă roşie cu
lustru.
=

69. P. 1 950, secţ. L.

Carnet de şantier nr. 8, p. 87, lungime 2,2 cm, Fig. 6/ 1 2.
Tortiţă cu plăcuţă orizontală cu decor în relief reprezentând o
săgeată. Argilă roşie cu lustru.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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70. P. 1 950, secţ. L, - 1 ,00 m.
Carnet de şantier nr. 8, p. 95, lungime 2,5 cm, Fig. 6/ 1 3.
Orizontala unei torţi decorat! cu o sageata in relief, de tip.
"Boscoreale". Argila roşie cu lustru.
71� P. 1 950, secţ. L, carou) 3.
Carnet de şantier nr. 4, p. 20, 1 6 cm, Fig. 6/1 4.
Fragment dintr-un castronaş decorat cu o friza de frunze de
iede� în relief. Argila roşie cu lustru.
=

71.. P. 1 928, passim.
lnv. M.T. 2709, 1 7,2 cm, Fig. 6/ 1 5 .
Tortiţa d e cana, în forma alungita cu patru caneluri longitudi
nale, cu un decor în forma de inima în partea superioa� şi cu
trei adâncituri în zona de prindere de partea inferioa� a vasu
lui. Argila fina de culoare galbuie.
=

73. P. 1 987, secţ. N, m. 8, -0,40 m.
lnv. M.T. 2302, 1 5,5 cm, Fig. 71 1 5.
• Fragment de caniţa cu toarta de secţiune ovala uşor pliata în
partea superioara. Marginea evazata şi faţetata. ArgiiA fiDil de
culoare roz-galbuie. La suprafaţa, firnis cafeniu inchis şi petale
pictate cu alb.
=

74. P. passim.
l�v. M.T. 2303, 1 5, 1 cm, Fig. 5/4.
Fragment dintr-o cupa cu corp bombat şi marginea evazata.
Pasta fina de culoare roşie, pe corp, între gât şi partea inferioara
decorat cu solzi în relief şi o proeminenţa cu o cruce incizata.
=

Cf. Gb. Popili111 , 1976, p. 5 1 , pl. XX. ,

Secolele I-II d.H.
75. P. 1 928, secţ. S, nr. 1 09.
lnv. M.T. 2304, 1 6 cm, Fig. 7/1 1 .
ca.niţa fragmentari cu o toarta de �une oval!, uşor tnllţata în
partea superioara, cu marginea evazati şi buza rotunjita. Decor
flora) executat cu culoare albi pe fond roşu.
=
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76.

P. 1 95 1 , secţ. LJ.
Carnet de şantier nr. 5, p. 89, 1 9,6 cm, Fig. 7/ 1 0.
Fragment de vas decorat cu pictura roşie şi un şir de reliefuri in
formă de amforete separate prin butoni.
=

77.

P. 1 95 1 , secţ. LJ, -0,50 m.
lnv. M.T. 2305, 1 5,4 cm, Fig. 7/3.
Fragment de caniţă cu margine evazati:!, din pastă fină de cu
loare roşie decorat cu pictura albă.
=

7R.

P. 1 990, secţ. P', -1 ,00 m.
lnv. M.T. 2360, 1 3,9 cm, Fig. 7/8.
Partea inferioara de la o cupă din pastă de culoare caramizie
decorat cu incizii verticale de lungimi diferite şi glazura roŞie
cu pete mai întunecate.
=

79.

P. 1 990, secţ. P'
lnv. M.T. 23 1 0 1 5,5 cm, Fig. 7/ 1 5 .
Fragment de cană din pastă fină de culoare caramizie decorată
cu linii de culoare roşie.
=

80.

P. 1 928, secţ. 8"
lnv. M.T. 23 1 1 , 1 5, 1 cm, Fig. 7/ 1 4.
Fragment de caniţă cu toartă uşor înălţată şi marginea rotunj ită
in exterior. Argilă roz-gălbuie. Pe suprafaţa exterioara, resturi
de angobă roşie.
=

81.

P. 1 950, secţ. L.
Carnet de şantier, nr. 4, 5, p. 52, 1 4,3 cm, Fig. 7/9.
Fragment dintr-un vas pictat cu alb pe fond roşu. Argilă fină de
culoare caramizie.
=

Cf. S. Sanie, 1 98 1 , Pl. 23/5.

82.

P. 1 949, secţ. H.
Carnet de şantier nr. 1 , p. 69, 1 5 cm, Fig. 7/6.
Partea inferioara a unei farfurii cu fund inelar, decorată cu
ornamente in relief reprezentând frunze de laur şi bace.
=
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83.

P. 1 940, secţ. G, -0,90 m.
Carnet de şantier nr. 2, 1 4 cm, Fig. 7/ 1 3.
Fragment de cănita pictata cu petale albe pe fond roşu. Argila
fina de culoare cărămizie.
=

84. P. 1 985, secţ. N .
Inv. M.T. 23 1 2, 1 1 ,6 cm, Fig. 7/5.
Fragment de vas de dimensiuni mici, din pasta fina de culoare
cărămizie, pictat cu petale albe.
=

85.

P. 1 985, secţ. N.
lnv. M.T. 23 1 3, 1 3,9 cm, Fig. 71 1 2.
Fragment dintr-o căniţă din pasta fina de culoare roz-cărămizie
cu decor vegetal alb şi resturi de glazura.
=

86.

P. 1 985, secţ. N.
lnv. M.T. 23 1 4, 1 2,3 cm, Fig. 717.
Fragment dintr-o căniţa fina cu fimis roşu şi pictura alba.
=

87.

P. Colecţia veche.
'nv. M.T., 1 231 5, 1 6,3 cm, D 8 cm, Fig. 7/2.
Câniţll cu corp globular, fund îngust drept şi margine evazati.
Tortiţa din banda înalţata. Pasta fina de culoare cărămizie cu
pete de vopsea roşie în partea superioali.
=

=

=

Cf. Gh. Popilian, 1 976, Pl. 1.

88.

P. Colecţia veche.
lnv. M.T. 6287, I 8 cm, D 5,8 cm, Fig. 7/1 .
Câniţă cu corp globular cu maiginea uşor evazata şi fund drept.
Are două linii incizate pe gât şi urmele unei torţi. Argilă fmă de
culoare cărăfi\izie, &ra lustru.
=

=

Cf. Gh. Popilian, 1 976, Pl. LII- LIV.

89. P. 1 987, sect. N 1 •

Inv. M.T. 23 1 6, 1 3,8 cm, Fig. 4/7.
Câniţă cu două torţi, fund inelar şi marginea evazata. ArgiiA
roşie şi angoba.
=
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90.

P. 1 985, secţ. N, -0,40.
lnv. M.T. 23 1 7, 1 2,8 cm, D 6 cm, Fig. 1 0/ 1 .
Opaiţ c u corpul alungit, discul uşor concav omamentat pe
m argini cu doua incizii circulare. Pe bordură se află un şir de
ove mari. Ciocul rotund, toartă inelară cu doua şănţuiri, su
praînălţată, fundul uşor scobit. În dreptul ciocului, pe bordură,
se află o cruce incizată.
=

=

Cf. C. Iconomu, 1 967, tip

IX, P. I l , lig. 1 7.

Secolul / d.H.
91.

P. Colecţia veche.
lnv. M.T. 23 1 8, 1 2, 7 cm, D 6,4 cm, Fig. 1 0/2.
Opaiţ cu corpul rotunj it şi discul concav mărginit de doua
incizii circulare având reprezentată in rel ief, o scoică. Ciocul
este mic, toartă inelară, fundul rotund încadrat în doua cercuri
incise şi litera delta slab imprimată. Argilă fină cărămizie, ango
bă coj ită.
=

=

Cf. C. Iconomu 1 967,

p. 1 6 1 , lig. 227, p. 1 8, lig. 100.

Secolul Il d.H.
92.

P. 1 930, -0, 90.
lnv. M.T. 1 723, 1 3,4 cm, D 6, 9 cm, Fig. 1 0/4.
Opaiţ de acelaşi tip, de forma alungită cu cioc rotund. Disc
rotund, marginit de doua cercuri in�izate pe bordură şi ove, iar
spre disc doua globule şi o rozetă. Argilă fina de culoare cără
miZie.
=

=

Cf. C. lconomu, 1 967, fig. 1 7 ; M. 11ucovala, 1969,

181.

p. 1 1 2, 69,

Secolul Il d. H.
93.

P. 1 987, secţ. N , - 1 ,00 m.
1
lnv. M.T. 23 1 9, 1 3 cm, D 6, 1 cm, Fig. 1 0/5 .
Opaiţ de acelaşi tip din argila impură de culoare galben-brună
cu pete întunecate. Cioc rotund, disc concav omamentat cu un
cerc de granule mici. Bordură înaltă ornamentată la exterior cu
ove. Între bordură şi cioc se află trei globule.
=

=

Cf. M. Bucoval4, 1 969, p. 1 1 2.

Secolul / d. H.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

98 .

CARP/CA
94.

P. 1 950, secţ. L.
Carnet de şantier nr. 8, p. 49, lungimea 3,8 cm, Fig. 1 0/6.
Disc de Ia o lucerna, din pasta fin! de culoare roşie. Decor in
relief reprezentând un porumbel pe o ramura de măslin.
Aparţine probabil tipului cu cioc cordiform.
Cf. C lconomu, 1967, nr. 2S2, fig. I I I .

95.

P . Colecţia veche.
Inv. M.T. 2320, 1 2,5 cm, D 5,9 cm, Fig. 1 0/8.
Opaiţ de forma rotunda cu ciocul alungit şi fund drept prevazut
cu doua cercuri concentrice. Ciocul şi tortiţa rupte, ftra decor.
Argila galbuie cu angoba roşie.
=

=

Varianta localA a tipului XI dupA C. lconomu.

96.

P. Colecţia veche.
Inv. M.T. 232 1 , 1 2,5 cm, D 5,9 cm, Fig. 1 0/3.
Opaiţ fragmentar, cu doua cercuri concentrice pe disc şi ove pe
bordura.
=

=

Cf. C. lconomu, 1 967, fig. 17; M. Buco vaiA, 1 969, p. 1 1 2, 69,
181.

Secolul Il d. H.
97.

P. secţ. N, -0,90.
Inv. M.T. 2322, 1 1 0 cm, Fig. 1 1 / 1 .
Unguentariu cu corpul in forma de bulb, gât inalt, marginea
evazata şi rotunjita. Argila galben-caramizie, ftra angoba.
=

Cf. M. Bucovala, 1 969, p. 3 17, fig. 3 1 ; F.V. Gaidukevi ... ,
19S2, fig. 67.

Sfârşihll secolului 1 î. H.
98.

-

începllhll secolului 1 d. !f.

P. 1 988, secţ O, - 1 , 1 0 m.
Inv. M.T. 2323, 1 6,2 cm, D 3,9 cm, Fig. 1 1/2.
Unguentariu in forma ovala, gâtui lipsa, fund plat cu urme de
desprindere de pe roatA. Pe pereţi urme de degete.
=

=

Cf. M. Bucovala., 1969, fig. 28/c şi 29.

Sc"co/111 1 d.H.
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99.

P. 1 987, secţ. N 1 , - 1 ,30 m.
lnv. M.T. 2324, 1 8 cm, D 4 cm, Fig. 1 1 /3.
Unguentariu cu corpul în forma de bulb şi gâtui lung. În ap�o
piere de fund se afla doua linii incizate şi un mic cerculeţ.
Argila galben-caramizie. Restaurat în partea superioara.
=

=

Secolul / d. H. Frecvent În cetăţile dobrogene.
1 00.

P. 1 968, secţ. M, Muzeul de istorie a Moldovei laşi.
Inv. 1 059, 1 1 0,8 mc, D 5,9 cm, Fig. 1 115.
Unguentariu în forma de amfora cu corpul piriform, gât lung,
marginea dreapta şi fund ascuţit. Urma de mâner. Argila fina de
culoare roşie-cărăm izie. Imitaţie ?
=

=

Cf. 1. G lodariu, 1974, pl. XXVII.

Secolele 1 i.H. - 1 d.H.
101.

P. Colecţia veche.
lnv. M.T. 6 1 53, 1 1 2,2 cm, D 4,7 cm, Fig. 1 1/4.
Unguentariu cu corpul de forma ovala, cu gâtui înalt, marginea
evazata şi fundul plat. Pe gât, urme orizontale de la modelare.
Argila rozie cu lustru exterior.
=

=

Cf. H.S. Robinson, p. 85, pl. 1 8 ; 1. Glodariu, 1974, p. 2 1 6,
C34/67.

1 02.

P. Colecţia veche.
lnv. M.T. 2325, 1 1 2,5 cm, Fig. 8/ 1 .
Partea superioara cu începutul torţilor de la o amforă, cu gâtui
subţire şi înalt, cu marginea îngroşata în exterior. Pasta albi
cioasa cu suprafaţa aspra.
=

C( nota 23 din teKt.

1 03.

P. 1 949, secţ. H.
lnv. M.T. 2326, 1 1 8,5 cm, Fig. 8/2.
Gât de amfora cu fragmente din partea superioara a celor doua
torţi. Forma inalta cu diametru! mic, marginea îngroşată în
exterior. Pasta aspra de culoare galben-caramizie.
=

104.

P. 1 949,. secţ. H.
Gât de amfonl îna lt ş i mai larg în partea inferioara, o toarta
lipsa, cealalta îndoita în unghi drept. Argila galben-cenuşie.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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1 05.

P. Colecţia veche.
lnv. M.T., 1 2 1 ,5 cm, Fig. 8/4.
Partea superioar.l şi o toarta de la o amfor.l de acelaşi tip cu nr.
1 04, din pasta cenuşie-caramizie, aspr.l şi cu puncte negre.
=

1 06. p 1 949.

l nv. M.T. 2329, 1 1 6,5 cm, Fig. 8/5.
Gât de amfora cu torţile lipsit Pasta albicioasă.
Fonna de la nr. 1 02.
=

1 07.

P. 1 949.
lnv. M.T. 2330, 1 1 5 ,5 cm, Fig. 8/6.
Partea superioar.l cu torţile lipsă de la o amfor.l cu gâtui inalt,
îngroşat cu buza inelar.l. Pasta gri-albicioasă.
=

1 08.

P. 1 949, secţ. H'
lnv. M.T. 233 1 , 1 2 1 ,8 cm, Fig. 8/8.
Partea superioar.l de la o amfor.l cu gâtui inalt şi larg, marginea
ingrosata in exterior. Se pastreaza o singur.l toarta de secţiune
ovală care se înalţă in unghi ascuţit şi coboar.l drept spre umărul
vasului.
=

1 09.

P. 1 930.
lnv. M.T. 2332, 1 1 7,5 cm, Fig. 8/8.
Gât inalt şi torţi suprain!llţate de la o amfor.l de fonn!l fusifonnă
cu marginea ingrosata la exterior.
=

1 1 0.

P. 1 930.
lnv. M.T. 2333, 1 9,2 cm, Fig. 8/9.
Partea superioar.l de la o amfor.l de tipul fusifonn din pasta
gri-albicioasă.z
=

I I I.

P. 1 949.
I nv. M.T. 2334, 1 0,50 cm, Fig. 8/ 1 1 .
Partea superioar.l de la o amfor.l cu două torţi intregi su
praînălţate. Gât cu diametru! mic, marginea rotunjita la ex
terior. Pasta nisipoasă de culoare gri-gălbuie.
=

1 12. p

1 949.

lnv M.T 44.5 2 .

1

=

25 cm. F i g. 8/ 1 0.

P a rt e a supt:rioara cu doua totit intreg i de la o amfom cu gâtui

scurt si l a rg s i
c::tram i z i e.

m a rg i n e a

p u te rn i c îngroşată.
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1 1 3.

P. 1 949.
lnv. M.T. 2335, 1 7,2 cm, Fig. 81 1 2.
Partea superioară cu inceputul torţilor de la o amforă cu gâtui
subţire, din pasta albicioasa.
=

1 14.

P. Colecţia veche.
lnv . M.T. 2336, 1 7,2 cm, Fig. 8/ 1 3.
Partea superioară cu torţi şănţuite de la o amforă de tip
asemănător cu nr. 1 02.
=

1 1 5.

P. Colecţia veche.
lnv. M.T. 2337, 1 1 8,2 cm, Fig. 8/1 5.
Fragment din partea superioara a unei amfore cu o tom"ta bine
păstrată. Pastă roz-cărămizie.
=

1 1 6.

P. Colecţia veche.
lnv. M.T. 5 1 2, 1 29 cm, Fig. 8/ 1 4.
Fund de amforă de formă fusifonnă. Pastă cărămizie-albicioasă.
=

1 1 7.

P. Colecţia veche.
lnv. M. T. 2338, 1 1 O cm, Fig. 8/ 1 6.
Fragment din partea superioară cu o toartă suprainălţată de la o
amforă din pastă roz-albicioasa.
=

1 1 8.

P. Colecţia veche.
lnv. M.T. 2339, 1 0,75 m, Fig. 8/ 1 7.
Jumătatea inferioară a unei amfore cu corpul umflat şi fund
inelar, scurt.
=

1 19.

P. Colecţia veche.
lnv. M.T. 2340, 1 1 , 1 m, Fig. 8/ 1 8.
Amforă cu gâtui scurt, marginea rotunjită in exterior, două torţi
de secţiune ovală. Corpul puternic arcuit, fund cilindric, tăiat
drept. Pastă cărămizie roşcată.
=

1 20.

P. Colecţia veche.
lnv. M.T. 234 1 , 1 1 8 cm, Fig. 9/ 1 .
Fund de amfora, cu un inel in relief la baza. Pastă brun deschisa
cu suprafaţa aspră.
=
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121.

P Colecţia veche.
Inv. M.T 2342, 1 6 cm, Fig. 9/2.
Partea superioară a unei amfore de dimensiuni mici cu margi
nea rotunjită în exterior şi un prag pe gât în dreptul prinderii
torţilor. Gresie alb-gălbuie de bună calitate.
=

1 22.

P. Colecţia veche.
Iov. M.T. 2343, 1 1 7 cm, Fig. 9/3.
Partea superioară a unei amfore cu gâtui înalt, uşor umtlat, cu
marginea rotunjită şi torţi înălţate în unghi ascuţit şi prinse pe
umăr unde se atlă un prag. Găuri de la reparatii vechi. Argilă
aspră de culoare roz-gălbuie.
=

secţ. K.
lnv. M.T. 2344, 1 2 1 cm, Fig. 9/4.
Partea superioară cu ambele torţi de la o amforă de acelaşi tip.

1 23. P. 1 949,

=

1 24.

P. 1 950.
Inv. M.T. 2345 , 1 20 cm, Fig. 9/5.
Giit de amforă de acelaşi tip.
=

1 25.

P. 1 950.
Inv. M.T 2346, 1 22 cm, Fig. 9/6.
Mănuşă de amforă îndoită în unghi ascuţit, cu o Şănţuire longi
tudinală în partea exterioară. Argilă aspră albicioasă.
=

1 26.

P. 1 950, secţ. K.
Inv. M.T. 2347, 1 27 cm, Fig. 9/7.
Partea inferioara a unei amfore ti.lsiforme cu fund ascuţit. Ar
gilă a ibicioasă.
=

1 27.

P. 1 950.
lnv. M.T. 2348, 1 27 cm, Fig. 9/8.
Partea inferioară a unei amfore de acelaşi tip.
=

1 28.

P. Colecţia veche.
Iov. M.T 2349, 1 2 1 ,5 cm, Fig. 9/9.
Fund de amfor.l de acelaşi tip.
=

1 29.

P. 1 950, sect. I '
Fund de amfor.l cu o adiincitură ceva mai sus. Argilă aspră de
culoare albicioasă.
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130.

P. 1 949, secţ. H.
lnv. M.T. 235 1 , 1 1 2 cm, Fig. 9/ 1 1 .
Fund de amforă de acelaşi tip.
=

131.

P. Colecţia veche.
lnv. M.T. 2352, 1 1 8 cm, Fig. 9/ 1 2.
Fund de amforă cu corpul uşor bombat. Argilă albicioasa.
=

132.

P. 1 950, secţ. J.
lnv. M.T. 2353, 1 1 2 cm, Fig. 9/ 1 3.
Fund de amforă, scurt şi plat, uşor evazat.
=

1 33.

P. Colecţia veche.
lnv. M.T. 2354, 1 9,5 cm, Fig. 9/ 1 4.
Fund de amforă, larg şi scobit. Argilă albicioasa.
=

134.

P. 1 950, secţ. 1.
Inv. M.T. 2355, 1 9,5 cm, Fig. 9/ 1 5.
Fund de amforă cu corpul larg şi terminaţia ascuţită.
=

1 35.

P. 1 950.
lnv. M .T. 2356, 1 9,5 cm, Fig. 9/ 1 6.
Fund de amforă cu capat ascuţit.
=

136.

P. 1 950, secţ. K.
lnv. M.T. 2357, 1 1 7 cm, Fig. 9/ 1 7.
Fund de amforă ascuţit, cu un mic inel incizat.
=

137.

P. Colecţia veche.
lnv. M.T. 2358, 1 2 1 cm, Fig. 9/ 1 8.
Jumătatea inferioară a unei amfore cu fund ascuţit.
=

1 38.

P. 1 987, secţ. N'
lnv. M.T. 2359, 1 22 cm, Fig. 9/ 1 9.
Corpul unei amfore fitră gât şi torţi. Pasta aspră de culoare
gri-albicioasa.
=

139.

P. 1 927.
lnv. M.T. 7360, 1 32 cm, Fig. 9/20.
Corpul unei amfore fitră gât, torţi şi fund. Pasta aspră de culoare
roz-a lbicioasa.
=
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1 1 . N. Gudca. 1 989, pl. XL/226.

1 2. T.N. Knipovi . . . , 1 952, p. 3 1 4, fig. I l ; V.F. Gaidukevi . . . , 1 952, p. 33, fig. 27; idem, 1 987, fig.
27/4.
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27. Ibidem, p. 69, fig. 1 00.
28. Ibidem, p. 70, fig. I I I .
29. R. Vulpe, 1 957, fig. 9/4-5.
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La cera m ique d ' importation de l' habitat
geto-dace de Poiana, dep. de Galaţi (1)

La ceramique d' importation a laquelle se rapporte l 'auteur a ete decou
verte dans les V-e niveau. principalement dans la seconde phase, en general,
dans la couche de culture ol'1 le materiaux archeologique n'est pas toujours
entierement conserve.
La chronologie de la ceramique presentee a ete etabli â l'aide d'autres
pieces d' importation du niveau respectif, a insi que par analogie avec des vases
identiques decouvertes dans des habitats et surtout dans des necropoles qui ont
l 'avantage d'etre datees avec des monnaies ou â l'aide de la stratigraphie.
Une importante categorie dans le cadre de la ceramique d ' importation de
Poiana est constituee par les vases usuels, assiettes, petits soupieres, bols,
Kantharoi, amphore, lampes et unguentarium, que nous presentons dans le
premis partie de cet etude.
Toutes les pieces sant realises en pâte fine de couleur rose-brique, melee
de mica, les parois m inces recouvertes a l'exterieur et surtout a l' interieur
d'engobe rouge-brique.
Quant a la forme des assiettes, comme on le voit sur les pieces illustrees,
la plupart ont le rebord vertical, la bordure legerement tiree vers l'exterieur,
marquee dans la partie inferieure par une moulure, le fond toUj ours annulaire
et profile. Certains exemplaires ont la bordure plate ou seulement legerement
evasee, d'autres ont une ou deux creux circulaires sur la partie superieure de
la bordure, sur la partie interieure, le fond est orne d'un ou deux cercles con
centriques imprimes, realises a l'aide de la petite roue dentee. En un seul cas,
ces cercles sont fonnes par des points excises et en un autre cas, a l 'interieur
des cercles il y a un ornement semblable a l'estanpille in solca.
Moins frequent que les assiettes mais travailles de la meme technique, en
pâte fine de couleur rouge a exterieur poli, ce sant les petits soupieres et bols
au corps tronconique et fond annulaire, en general, sans ornement.
L ne categorie assez frequent sant les vases ornes en technique barbotinc,
consistant dans l' application de certains motifs de nature vegetale. Deux de
anses a insi qu' un fragment de la partie superieur d'un petit vase presentent un
ornament tlora l en relief recouvert de gla�j:ure jaune-olive. Les fragments
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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tcn·a-sigil/ata provenient :i quelques exception, de \'ases ayant sur la partie
superieure la bordure d ' oves et des groupes de cercles concentriques sur le
reste, en un seu i l cas des elements zoomorphes, ainsi que de vases sans orne
ment ayant l es parois recouvertes d'engobe rouge puissement pol ie :i
l ' interieur comme :i l 'exterieur.
Une autre forme de vase frequent c'est le Kantlwroi trava i l le en pâte tine
meh�e de m ica, de couleur jaune-brique. Quelques exemplaires sont peints
avec des motifs vegetaux, gouttes, petales ou petites feui l les de couleur
blanche ou rouge-jaunii tre.
Beaucoup d'amphores decouvertes il Poiana sont de provenance orientale
ou occidentale, temoignant de l 'activite commerciale atlorisante pratiquee de
bonne heure dans la zone a l 'est des Ca rpates. La grande quantite et la d iver
site, point de vue qua l i te de la piite, couleur, forme et dimension nous permet
tent de presenter trois types principaux. Les ana logies multiples et le contexte
de leur decouverte nour permettent d' encadrer ces amphores dans une peri ode
comprise entre l a seconde moitie du 1-er siecle av . .1. C. et le 11-eme siecle ap
.

.I. C.

Autres pieces que nous presentons sant les lampcs, qui sont modi:lees en
pâte tine de couleur rose-jaunâ tre n!couvertes partiel lement de timis rouge.
Apres leur fonnes et decors sont dah�es au m i l ieu du 1-er siecle av. J. C. el au
debut du 1 1-eme siecle ap 1 . C.
Dans le cadre de la ci:ramique d' importation de Poiana i l y a egalement
unguentarium, crouche ainsi que plusieurs type de pots que nous presenterons
dans 1 'article suivant.
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Lista figurilor
Fig. 1 - 1 1

Galaţi.

-

Ceramică de import din aşezarea dacica de la Poiana, jud.

Explications des tigures
Fig. 1 - 1 1 -

dep. Galaţi.

La ceramique d'importation de ! 'habitat geto-dace de Poiana,
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VIOREL CĂPITANU

Obiecte din arta geto-dacă descoperite
În dava de la Răcătău, j ud. Bacău

Cercetarile arheologice întreprinse în dava de la Răcătau, comuna Hor
geşti, judeţul Bacau, identificata cu antica Tamasidava din Geografia lui
Ptolemeu, au dat la iveală noi şi importante descoperiri, unele încadrându-se
perfect în ceea ce denumim arta geto-dacică. Avem de-a face cu imagini din
iconografia strămoşilor noştri geto-daci, care conduc la cunoaşterea nemij lo
cita a mitologiei geto-dacilor şi în spaţiul de la est de Carpaţi.
Între obiectele descoperite până în prezent în cetatea dacică de la Răcătau
amintim: vasul de tip kantharos cu reprezentari în relief, în prim plan aflân
du-se "cavaleml erou" ' ; plăcuţă din lut cu silen2 , un vas din lut în formă de
butoi 3 , o piesa din os cu reprezentari dyonisiace4 şi matriţa cavalemlui erou,
descoperita recent în campania arheologică din anul 1 993, piesă de-o valoare
excepţională.
Vasul de tip kantharos

(Fig. 1 )

Este realizat din lut ars de culoare roşiatică şi reprezinta un unicat în
lumea dacică, iar prin motivistica sa în relief, din care se detaşează imaginea
cavalerului erou, aceasta descoperire are o importanţă deosebita, prin elemen
tele pe care le aduce la îmbogăţirea datelor privind panteonul şi imagistica
culturala geto-dacica.
De o parte şi de alta a "cavalerului erou" sunt redate încă doua figuri
umane, una bărbătească "inaripata" iar cea de-a doua a femeii cu o mâna
întinsă în care ţinea un vas cu ofrande. La bază, între cele doua imagini se
detaşează chipul unui patruped (câine?). Torţile prezinta la partea superioară şi
lateral imagini şi simboluri în relief. Leii adosaţi flanchează o roata care cu
certitudine reprezinta discul solar.
Făcând o anali:ză stricta a fragmentului de la vasul întrebuinţat pentru
l ibaţii, cu detaliul pastrat, care cuprinde scena " cavalerului erou" , se observa
că aceasta este real izata în relief, destul de plat, cu personaj e le decupate prin
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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incizie fennă pe contur. Principala diferenta intre elementul uman şi cel ani
malier este concretizată in maniera de tratare a suprafeţelor: călăreţul este
compus din numeroase incizii, iar aspectul "fulgerat" al fonnei in sine este
subliniat in paralelismul l iniilor oblice, care sugereaza pe rând: la nivelul
capului - panal in neorânduială, in zona bustului - drapajul tunicii, iar de-a
lungul picioarelor, textura veşmântului.
Prin contrast, calul este finisat prin suprafeţele ample, lise, delimitate de
curbe moi, care închid atiit contunal în sine, cât şi sugestia de incordare a
miscarii.
Plăcuţa cu sllen

(Fig.2)

Realizată din ceramică dacica fină, arsă, de culoare cenuşie, redă cu fideli
tate masca unui silcn, care se inscrie in repertoriul decorativ de sorginte
greacă, prin filiaţie romană. Simplificarea extremă a portretului, sublinierea
elementelor de caracter, apropierea acestora de cal itatea pur decorativă, golită
de substanţa infonnaţională, sunt date care însoţesc un element uzitat frecvent,
frizând manierismul.
Modul compoziţional este conturul in fonnă de lacrimă, reprezentat intreg
sau pe jumătate (longitudinal) şi el ritmeaza plastic figura de cunună, la nive
lul ochilor şi urechilor alungite până la l iniile şerpuite ale bărbiei şi mustaţilor.
Piesa reprezinta, de asemenea, un unicat in lumea dacica, şi la fel ca şi
vasul de tip kantharos cu "cavalenal erou" , poate fi regasit atât ca motiv de
inspiraţie, cât şi ca model de execuţie în atelierele epoci i elenistice târzii şi
romane5
Vasul ritual În formă de butoi

(Fig. 3/a şi b)

Este executat din lut ars de culoare neagra, pasta lustruită şi fină. Acest
vas, înglobează într-o singură fonnă: cal şi călăreţ, intr-o simetrie biaxială a
vasului in fonnă de butoi.
Bustul personajului uman se prelungeşte prin două braţe, peste mijlocul
animalului, dar respectând proporţia, care prin asimilare, transfera aceeaşi
f01mă alternativ, când omului când calului, rezultând interesanta variantă de
centaur.
Se remarcă detaliile, realizate fie prin incizie (intr-un extrem de interesant
portret), fie prin pol izare pe lut încă nears, ceea ce crează diferenţa de
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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materia l itate mat- l ucios (părul personajului, harnaşament al ca lului, sublin ie
rea braţului pe întreaga lor suprafaţă).
Foarte interesanta este defom1area m inima pe care a suferit-o vasul ca
function a l itate, prin elem entele decorative, care i-au fost apl icate: capul per
sonajului uman pastreaza integra l timna de gura de ulc ior, iar corpul se
depărtează foarte puţin de propo rţ i i le unui vas de l ibatie. Se cuvine totuşi, sâ
subl iniem simpl itatea deta l i i lor pentru ornament. Punctul de ac pentru ochi dă
o mare expresiv itate tigurii umane.
Fără îndoială că ne aflăm în fata unei descperiri cu semn ificaţie culturală
aparte. De remarcat că la acest tip de vas, tubul de scurgere se atla în parter.
de jos, nu lateral ca la vasele de forma paralelipipedica cu protne de berbec
sau boss. iar l ichidu l se scurgea în a l t vas, care .făcea corp comun cu vasul 
butoi. d a r care nu s-a pastrat; acesta ti ind spart din vech ime.
Se remarcă la acest vas un ornament rea l izat în tehnica lustruirii, şi care
foarte schem atic reprezinta, presupunem noi, frunze de v iţă de vie, plasate de
o parte şi de-a lta a călăreţului. Avem de-a face, dec i, cu reprezentarea cultu lui
lui Dyonisos într-o manieră origina lă, specifică geto-daci lor.

Ohlecte de

us

cu reprezent-l ri in relief ( Fig. 4)

Piesa a fost descoperita într-o groapa cu mult material geto-dacic, ce se
datează în secolul 1 î.d. H .
P e c e l e trei faţete ale piesei s e întâlnesc reprezentari dyonisiace.
Fateta cea mai amplă este rezervată reprezentarii zeului, respectiv lui
Dyonisos, sub forma unui bărbat în depl inătatea formei sa le ti zice, învăluit
într-un drapaj ce-i acoperă umerii, şi înconjurându-i mijocul, coboara, acope
rind şi piciorul drept. Fa ldurile drapajului, ca şi piciorul stâng al personajului,
mult ieşit în fata, raportat la planul corpu lui. speculeaza muchi i le fireşti ale
osului în care s-a sculptat. Fateta cea mai îngustă este prelucrată doar la nive
lul capu l u i personaju lui, restu l corpul u i ti ind tratat sub forma de coloana,
intr-o singură suprafata curba, pe_ care se evidentiaza, uşor incizat, desenul
sexului mascu lin.
Al doi lea personaj este Hermes. Basorelieful, rea l izat pe os, exploatează
cele trei faţete a le materia lului brut pentru rea l izarea în triplă ipostază a
zeităţi i : expresie masculina, apoi hermafrodit şi in fina l, simbol iza t de fel ina.
Fateta a treia este delim itată latera l de grosimea reliefi•ri lor de pe cele
lalte doua suprafete a lăturate, creând, din acest punct de vedere, senzaţia de
coloane. Aceste pseudocoloane, a lături de soc lul pe care se atlă fel ina,
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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întregesc desenul care sugerează o ambianta de cult. Ca observaţie generala.,
se remarcă acoperirea, prin prelucrare, a întregii suprafeţe a materialului, de o
maniera care sa nu aglomereze compoziţia şi, în acelaşi timp, sa scoata., în
evidenţă elementul central al fiecărei suprafeţe (personaj intreg, portret sau
animal m ic).
Matrlţa cavalerulul trac

(Fig. 5)

Piesa este de dimensiuni obişnuite: 6x6 cm, din argilă locala, de culoare
cenuşie şi arsa în cuptor.
Scena cu eroul cavale- şi divinitatea care primeşte omagiul, acopera
întreaga suprafaţa a medalionului, într-un cerc periat. Întreaga scena este
redata cu multa acurateţe şi cu mare simţ artistic.
Avem de-a face cu imagini sacre, care conduc la cunoaşterea nemijlocita
a religiei geto-dacilor, în cazul de faţa la reprezentarea personajului masculin
în doua ipostaze şi anume i'n majestate, aşezat pe tron, sau cea a cavalerului
erou cu mâna ridicata in semn de salut şi cu hlamida-i tluturând la spate.
În personajul i'n majestate, din matriţa de Ia Răcatau, trebuie sa vedem pe
marele zeu, şezând pe tron, şi cu arma specifica la brâu sica şi capul acoperit
cu caciula tipica geto-dacilor. Nu ne propunem aici sa luam în discuţie cele
cinci descoperiri, ci ne vom opri la vasul de tip kantharos, care are mai multe
imagini în relief. Aceasta descoperire a stat în atenţia cercetatorilor români dar
şi straini. Astfel, Emil Condurachi, referindu-se la imaginea călăreţului de pe
vasul de la Racatau, avea în vedere, în primul rând, teracotele de la Histria,
aparţinând secolului III î.d.H., şi era convins ca atelierele pontice din spaţiul
geto-dacic au creat imaginea unei divinitaţi, care era "jumătate barbare,
jumătate greceşti" , imagine care, cu timpul, a devenit populară printre traci şi
geto-daci6•
Mergând mai departe cu aprecierile asupra unor reliefuri de Ia Histria din
secolul II î.d.H., care redau călăreţi, dupa autor, "acestea reprezinta călăreţul
executat şi pe vasul de la Răcatau" '
Lucia Teposu-Marincscu, referindu-se Ia călăreţul de Ia Polovragi, fâra
sa-I neglijeze şi pe cel de la Racatau, vine cu precizarea ca "in mediul getic a
fost descoperita cea mai veche reprezentare de până acum a zeului cavaler"
sau a "eroului cavaler" de tip "danubian", care datează din secolul l î.d.H. 8, şi,
dupa parerea noastra nu greşeşte pentru ca descoperirile ulterioare aveau sa
confirme acest punct de vedere.
Radu Florcscu, analizănd plăcuţa de la Polovragi 9, era convins că are de-a
face cu "cea mai veche reprezentare a cavalerului trac" 1 0
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M. Alexandrescu-Vianu considera ca nu poate fi vorba de o atestare certa

a cavalemlui trac înainte de secolul
descoperirile ulterioare.

1

d. H. 1 1 , ipoteza care se confirma prin

D. Tudor, cu mulţi ani în urma, publica un relief de bronz, dintr-o locali
tate neprecizata din Dacia Inferioara, reprezentând un cavaler. Piesa este
prezentata ca cea mai veche, din seria de reprezentari romane, ale unui vechi
cult roman12• Acelaşi autor are meritul de a fi tratat exhaustiv cultul "cavaleri
lor danubieni", într-o lucrare de proporţii, în care a adunat, clasificat şi inter
pretat un vast şi dispersat material iconografie, ajungând la concluzia ca avem
de-a face cu un vechi cult local, care şi-a primit expresia iconografie! în epoca
roman! 1\ teza ce se confirma întru totul prin descoperirile ulterioare.
Înv!ţatului german Manfred Opperman i-a atras atenţia ceramica geto
daca cu decor în relief de la Răcatau14, vasul cu catareţul "imbracat în zale şi
înarmat cu spad! şi lance, galopând spre stânga", precum

şi "fragmentele

ceramice pe care apar: o divinitate feminin!, iar pe un al treilea se afla figura
unui barbat înaripat" 15• Autorul precizeaza ca "este posibil ca olarul sa fi
reprezentat, cu mijloacele rudimentare ale artei sale, o scena mitologica, în
care catareţul, zeiţa şi geniul înaripat, sa fi avut un anumit rol. .."'b

O contribuţie deosebita privind istoria religiei geto-dacica a adus-o în
ultima vreme, cercetatorul ieşean Silviu Sanie11, care ocupându-se şi de vasul
de tip kantharos de la Răc!tau, cu reprezentari umane îl plaseaza între desco
peririle de excepţie ca "fiind un vas de cult cu imagini şi simboluri datând de
la jumătatea secolului 1 şi începutul secolului II d.H., în masura în care el a
fost conceput, nu doar copiat, în dava de pe Siret, el are o importanţă deose
bita prin elementele pe care le aduce Ia îmbogăţirea datelor privind panteonul
şi imagistica cultural! dacic!" 18•

Nu ne propunem acum s! rell.lăm analiza tuturor reprezentarilor cu cava

lerul trac sau cea de pe vasul de Răcatau, pentru ca între timp s-au descoperit
alte noi piese aparţinând artei geto-dacice- pe os, bronz şi lut, multe inedite,
dar ţinem sa precizam ca ultima piesa descoperita în campania din anul 1 993,
vine sa întregeasca imaginea celor care au acordat atenţia cuvenita vasului de
la Răcatau, ca n-au greşit asupra interpretarii lui, dupa cum corect a fost inter
pretat şi de catre Hadrian Daicoviciu, care 1-a considerat de la inceput ca vas
autohton şi nu de import19•
Noua piesa, matriţa cava/enllui erou, vine în sprijinul celor care au de
clarat de la început originea local! a vasului de la RAcatau cu reprezentarile în
relief. Este vorba, aşa cum menţionam de la început, de o matriţă a cavalerului
erou, care de data aceasta reda în negativ o scena de-a dreptul senzaţional!.
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În stânga, ne apare cavalerul erou pe un cal tânăr, cu mâna ridicată in
semn de omagiu, adus personajului care stă pe tron, el reprezentând divinita
tea "supremă" În IIU(jestate, cu capul acoperit de căciulă tipic dacică şi cu
mâna ridicată in semn de binecuvântare asupra cavalerului erou.
Călăreţul este redat in persoana unui tânăr cu faţa rotundă, şi capul desco
perit şi cu părul bogat, care-i atârnă pe spate, iar hlamida-i flutură-o vânt.
Din analiza atenta a celor două personaje care apar pe matrita de la Ra
cătau, se pare ca această descoperire v ine să confirme ipoteza lui Radu Flo
rescu in legătură cu cavalerul de la Polovragi, considerându-1 ca "cea mai
veche reprezentare a cavalerului trac" 20, cu menţiunea ca descoperirea noastră
aduce o noutate demna de luat in seama. Avem de-a face, pentru prima data,
cu redarea pe o matrita a cavalerului erou şi reprezentarea in majestate pe un
tron a divinităţii supreme, care nu intâmplator poartă la brâu sica, sabia curbă
specifica geto-dacilor.
Din punct de vedere artistic, piesa in sine este executată ireproşabil de
catre "artistul" epocii lui Decebal şi confirmă ceea ce, cu aproape şapte dece
nii in urma, marele nostru învaţat Vasile Pân•an spunea in Gctica: "Acest zeu
cavaler, cunoscut sub numele neexact de eroul "thrac" , e, de fapt, tot atât de
mult elenic şi iranian ca şi daco-thracic" 2 1 În ce ne priveşte, considerăm ca
această descoperire, care reprezintă o piesă de excepţie, va conduce la lămuri
rea multor ipoteze cu privire la originea "cavalerului trac" respectiv dac, cu
atât mai mult cu cât piesa a fost descoperita intr-o dava importanta din Dacia
răsăriteana., pe râul Siret, menţionat tocmai din vremea lui Herodot, drept
Thiarantos. Obiectele prezentate aici se datează in secolele 1 i.d.H.-1 d.H. (in
epoca de apogeu a civilizaţiei geto-dacice, care corespunde marilor regi:
Burebista �i Decebal).
Descoperirile arheologice cu semnificaţie culturală de la Racătau, corobo
rate cu multe a ltele de acest fel din spaţiul locuit de strămoşii noştri geto-daci,
ne duc cu gândul Ia timpuri imemoriale privind creaţiile artistice, care se
leaga fhră nici un fel de comentariu, de anumite datini şi obiceiuri, rituri şi
ritualuri, de anumite momente însemnate din viaţa cotidiană, din cele mai
vechi timpuri şi pâna in prezent. Şi când facem aceasta afirmaţie, avem in
vedere pe cercetatorul ieşean Eug. Agrigoroaie, care, referindu-se la "cavale
rul trac", spunea clar:" Dar, in toate variantele, eroul salvator se instituie
deja ca zeitate comparabila modelelor antice. Această imprejurare deosebita
ne ridică în lumea puţin cunoscuta a "cavalerului trac" , cu rădăcini în practi
cile şi credinţele ancestrale. Ca şi "cavaleml trac" , Moldoveanul pe cal solar e
un Theos Heros - "Zeul Erou"
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Fără îndoială că, cultul cavalerilor are radacini certe în lumea dacă antero
mană aşa după cum o dovedesc descoperirile arheologice. Aceşti cavaleri
trebuiesc interpretaţi ca stăpâni peste ape, corăbieri şi ostaşi (Dunarea era o
arteră militara, dar de sorginte mitică straveche), zei ai pământului, ai vege
taţiei, ai anotimpuri lor, ai vieţii şi .ai morţii. Există apoi şi un alt plan, al frăţiei
m itice şi simbolice, tot atât de productiv în folclorul românesc . . . Este foarte
probabil ca însăŞi evoluţia de la cavaleml traco-dac la cavalerii danubieni să
treacă prin acest m it al fraternităţii iniţiatice, al asocierii cu divinitatea
fem inină" 23
În concluzie, descoperirile noastre de la Răcătău pot fi alăturate repre
zentărilor sud şi nord-dunărene, care apar pe diverse obiecte realizate pe lut
ars, metale neferoase, bronz etc., dar cu specific local. Toate se dateaza în
secolele 1 î.d.H. - I-II d.H.
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Objets d 'a rt geto-dace decouverts

a Răcătău, dep. de Bacău

On presente les plus importants objets artistique decouverts jusqu'a
present a Răcătău, comme:
1 . Le vase de type kantharos avec des representations en relief, avec la
divinite supreme "le chevalier heros"
2. Une petite plaque en ceramique prevue d'un Silen en relief.
3. Le vase rituel en argile brule en forme de tonneau.
4. Une piece en os avec des representation dionysiaques.
5. La matrice de chevalier hi:ros.
De l 'analyse de ces objets on resulte qu'ils puissent etre l'approchi:s aux
representations du sud et du nord de Danube realisees sur les diverses objets
en argile, metaux nefereux, en bronze etc., mais avec une specifique local.
Les pieces sont datees en 1"' siecle a.n.e. 1"' siecle de n.e. et appartien
nent a la civilisation geto-dace.
-
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Lista figurilor
Fig. 1 - Răcătău.
Fig. 2 Răcătău.
Fig. 3 - Răcătău.
Fig. 4 - Răcătău.
Fig. 5 Răcătău.
Fig. 6 - Răcătău.
Fig. 7 - Răcătău.
Fig. 8 - Răcătău.
-

-

Vas kantharos (reconstituire M. Brudiu).
Cavalerul erou.
Plăcuţă cu Silen.
Vas-butoi de cult.
Vas-butoi văzut din faţă.
Vas-butoi văzut de sus.
Obiect de os cu reprezentări dionisiace.
Matrita cavalerului erou.

Figures
Fig. 1 Răcătău.
Fig. 2 - Răcătău.
Fig. 3 - Răcătău.
Fig. 4 - Răcătău.
Fig. 5 - Răcătău.
Fig. 6 - Răcătău.
Fig. 7 - Răcătău.
Fig. 8 - Răcătău.
-

Kantharos (reconstitution par M. B rudiu).
Le chevalier-heros.
Petite plaque avec Silen.
Vase en forme de toune.
Vas-butoi văzut din faţă.
Piese en os avec des representation dionysiaques.
Obiect de os cu reprezentări dionysiaques.
La matrice de chevalier-heros.
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SERGIU HAIMOVICI

Studiul resturilor faunistice depuse ca ofrande În mormintele
dia doui necropole - Valea Seacă şi Bogdăneşti (jud. Vaslui) 

aparţinând culturii Sântana de Mureş

Cele douif necropole au fost cercetate de
PALADE. astdzi decedat, În
memoriei căruia i'nchindm aceastd lucrare.

cdtre arheologul V.

Necropola de la Valea Seaca, situata la marginea actualului municipiu

Bârlad, a fost sapata integral, rezultând un numar de 547 morminte, dintre care
1
1 95 de incineraţie $i 252 de inhumaţie ; totodată, s-au gasit în perimetrul

cimitirului unele gropi descoperite de V. Palade ce reprezentau fauna, a caror
material osteologie ne-a fost dat, de asemenea, de catre acesta spre cercetare.
Au fost studiate din punct de vedere antropologie $i faunistic doar mormintele
de inhumaţie2 •
In ceea ce priveste necropola de la Bogdanesti, situata la SV de Falciu,
chiar în apropierea râului Prut, s-au executat, în mare, doar sapaturi de sal
vare, caci zona se gaseste într-un continuu proces de prăbuşire a stratelor catre
lunea râului. Se pare ca s-au descoperit un numar de 1 05 morminte, 35 de
incineraţie şi 70 de înhumaţie3, unele dintre scheletele umane ale mormintelor
de inhumaţie fiind, de asemenea, studiate4•
Menţionam ca resturile osoase descoperite din materialul depus drept
ofranda la mormintele de inhumare au fost colectate de noi, dupa ce antropo
logii au executat expertiza lor printre oasele umane rezultate din fiecare
mormânt studiat de ei; nu suntem siguri ca intregul material ce reprezinta o
franda a putut fi recuperat, sau daca din unele dintre ele aceasta nu a disparut
cu totul.
În cele ce urmeaza, vom trece in revista pentru cele doua necropole restu
rile animaliere considerate ca ofrande, pentru fiecare mormânt in parte, cât şi
pe cel din gropile de la Valea Seaca, singurele studiate doar de noi în între
gime $i apoi vom face unele aprecieh şi concluzii cu privire la aceste mate
riale, comparându-le şi cu cele g!lsite în alte necropole aparţinând acestei
importante culturi din secolul IV şi începutul secolului V e.n.
·
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M . 1 115. Reprezintă un mormânt apmţinând unui bărbat matur căruia
s-au depus şi următoarele oti·ande de carne:
Ovicain - fragmente de mandibulă la care se observă că M� este pe cale
de a iesi, deci o vârstă de circa 9- 1 O lun i ; există, de asemenea, un rest de atlas,
altul de ax is. unul de humerus după care consideram că individul respectiv
este un 01•is. Se găsesc, de asemenea, resturi de metacarp, metacars, centro
tars. fa lange 1 şi I I .
Măsurători executate l a 01'is (mm):
Humerus
Larg. epif. infer.
32
Metatars
Larg. epif. super.
21
Punerea în mormânt s-a thcut la începutul iernii.
M . 1 1 3. Este mormântul unui bărbat matur la care s-au găsit şi resturi
animaliere.
Ovica in - doi molari inferiori m ij locii erodaţi provenind deci de la un
indiv id de aprox imativ 4-5 ani. Există, de asemenea, un cubitus de găină
domestică.
M!isuratori executate la Gallus domcsticus (mm):
Cubitus
Lung.
66
M. 1 711. Mormânt deranjat, având resturi umane cu totul nesemnificative.
Scheletul de an imal s-a găsit deasupra scheletului uman, deci probabi l, anima
lul a fost inhumat ulterior, odată cu efectuarea unui anum it ritua l .
Ccn•tts c/apl111s. Resturi proven ind d e la mandibulă existând u n M� de
lapte, deloc erodat; de asemenea. vertebre fragmentare cu discurile epifizate
lipsă. Există aproape toate segmentel e membrelor, dar ele se află într-o stare
foarte proastă de păstrare, epifizele ti ind desprinse, in parte l ipsă, încât nu s-a
putut executa intregirea acestor oase. Tot materi a l ul osos aparţine unui individ
inca destul de tânăr şi din păcate nu s-a putut executa n ici o măsurătoare.
M. 1 74. i n acest mormânt s-a inhumat un copil de circa opt ani (infans
I I), alături de urmatoarea ofrandă:
Sttss scro_ji1 domcsticus. Resturi apmţiniind unui purcel foarte tânăr (de
lapte) reprezentate prin fragmente de mandibulă (filra a ex ista dinţi), un omo
plat, un ti-agment de m etapod şi câteva ti·iinturi de coaste.
M . 259. Reprezintă mormiintul unei femei mature, care prezintă şi
ofrande.
Galltts domcsticus. Resturi fragmentare reprezentate printr-un femur, un
tibiotars incomplet şi un fragment de tarsometatars, aratând că s-a depus
ofrandă membrului posterior.
Măsurători executate la Gal/us domcstictts (mm):
Lung.
65
Femur
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M. 270. Este mormântul unui bărbat considerat adult sau matur, căruia i
s-au alăturat şi ofrande.
Resturi puţine provenite de la ovicaprine şi găină domestică, evi
denţiindu-se de la primele, epifiza inferioara a unei tibii aparţinând unui
individ tânar, cât şi unui calcaneu puternic erodat cu tubeml lipsă, os care
arata prezenţa lui Ovis (şi totodata o vârsta sub 3 ani).
Găina este reprezentata doar printr-un fragment de radius, altul de cubitus
şi unul de metacarp; s-a depus astfel, probabil, doar o aripa, individul respec
tiv fiind considerat de talie mica.
M. 259. Mormântul aparţine unui copil de 6-7 ani (infans 1) la care s-au
găsit şi ofrande de carne.
Exista resturi de ovicaprine cât şi de porc. Ovicaprinele au fragmente de
la o mandibula la care este aproape complet ajuns la nivel, existând, de
asemenea, un atlas şi un axis fragmentar, un fragment de humerus, resturi de
metapodale şi de falange. Suntem în prezenţa unui individ cam de 20-22 luni
care credem ca este un Ovis. Porcul are doar resturi de la caninii inferiori,
probabil de femelă. Fragmentarea materialului nu a dat posibilitatea executarii
nici unei masuratori.
Credem ca înhumarea s-a fttcut catre sfârşitul iernii.
M. 296. Acesta este, de asemenea, mormântul unui copil, ceva mai mare,
de aproximativ 9 ani (infans Il).
S-au gasit resturi aparţinând la un individ de ovicaprin cât şi la unul de
gaina domestica. De la ovicaprine provine un material bogat reprezentat prin
resturi mici de craniu, mandibulă fragmentara la care M3 este aproape ajuns l a
nivel, (deci o vârsta de aproximativ 20-22 luni) atlas ş i axis necomplete, cât şi
alte vertebre cervicale, dorsale şi lombare, un humerus fragmentar, un radius
fragmentar, metatarsele cu epifizele desprinse, falange; dupa humerus aproape
sigur suntem în faţa unui individ de Ovis. Este posibil să se fi depus ca ofrandă
capul şi trunchiul individului, cel puţin un membru anterior şi extremitatile
celor posterioare.
Măsurători executate la Ovis (mm):
Humerus
Lărg. epif. inf.
30
r
Radius
Lărg. epif. supe .
29
Gaina domestica are doar două resturi, un humerus fragmentar şi un fe
mur, de asemenea, fragmentar.
Este posibil că înhumarea a avutJioc către sfârşitul iernii.
M. 304. Mormântul este al unui individ matur, un bărbat de circa 40-50
de ani, la care s-a gasit şi material animalier divers.
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Resturi puţine aparţinând însa la trei specii diferite: taurine (Bos taums),
ovicaprine şi gaina domestica. De la taurine s-a pastrat un sacrum fragmentar
provenind de la un individ matur. Ovicaprinele au doi molari superiori, dintre
ei un M J ieşit dar neerodat (deci individul avea aproximativ 2 ani), cât şi un
cubitus fragmentar. Gaina domestica este reprezentată printr-un fragment de
tibiotars la care s-a putut măsura epifiza inferioară ce este de 1 O mm.
Punerea în monnânt s-a fllc ut primavara.
M. 3 1 0. Reprezintă un mormânt cu un barbat batrân (senilis) de 60-65ani.
Materialul osos animalier aparţine ovicaprinelor şi este în cantitate foarte
restrânsa, evidenţiindu-se un fragment de vertebră, unul de tibie şi o falanga Il.
M. 320. Este, de asemenea, mormântul unui individ senilis, tot barbat.
Resturile gasite sunt cu totul nesemnificative aparţinând ovicaprineler,
evidenţiindu-se un fragment mic de corn de la un Ovis, cu cea mai mare
probabilitate femel, un rest de vertebră cervicala şi o falanga 1 cu epifiza
superioară desprinsa, arătând ca individul respectiv avea sub 1 ,5 ani.
M . 335. Mormânt deranjat cu resturi umane nesemnificative.
Există fragmente mici din craniul unui ovicaprin, evidenţiindu-se mai cu
seama un rest de mandibula la care M este ieşit, dar deloc erodat, conside
1
rându-se deci o vârstă de aproape 1 O luni, încât depunerea in mormânt s-a fll
cut cu probabilitate in prima parte a iernii.
M . 336. Mormânt deranjat de asemenea, cu foarte puţine resturi umane,
cu totul nesemnificative.
Resturi de la ovicaprine şi anume de la Ovis femel acornut, dupa cum
reiese dintr-un fragment de craniu; pe lânga această porţiune craniana mai
exista o mandibula fragmentaTă la care M 1 este ieşit şi uşor erodat, anltând o
vârsta de aproape un an, încât inhumarea a avut loc la inceputul primaverii sau
sfârŞitul iernii.
M . 360. Mormântul unui copil mic (infans 1)
Materialul osteologie este reprezentat printr-un tibiotars de gaina.
Măsurători executate la Gallus domcsticus (in mm):
Tibiotars
Lung.
90
8
Larg. epif. inf.
M. 363. Reprezintă un mormânt deranjat ce aparţinea, probabil, unui
copil mic, existând fragmente umane nesemnificative.
Resturi faunistice aparţinând la doua specii şi anume; un ovicaprin şi o
gaina domestica. De la ovicaprine s-au evidenţiat dinţi, dupa un M 2 inca deloc
erodat, aproximându-se o vârstă de circa un an; de asemenea, există unele
fragmente de oase lungi atât de la membrele anterioare cât şi de la cele poste
rioare, epifizele desprinse confirmând şi ele existenţa unui individ tânar. Gaina
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este reprezentată printr-un fragment de cubitus, unul de femur şi unul de
tarsometatars dar şi prin două vertebre cervicale; s-a putut măsura epifiza
inferioant a femurului care este de 1 3 mm.
Punerea în groapă a avut loc primăvara.
M. 380 Mom1iint, după spusele arheologului, de adolescent.
Fragmente de ovicaprin reprezentate prin dinţi inferiori, cât şi un meta
carp, de asemenea, fragmentar. După dinţi, M2 fi ind ieşit, dar deloc erodat, se
poate aproxima o vârstă cu ceva peste doi ani, înhumarea având loc, deci,
primăvara.
M. 390 Mormânt aparţinând unui individ adult (25 -30 ani) şi anume o
femeie.
Materialul osos este reprezentat prin două fragmente de coaste de taurin
(Bos taurus).

Reprezintă un mormânt al unui bărbat matur.
S-a evidenţiat o tibie fragmentanl de ovicaprin oarecum tânăr, întrucât
epifiza inferioanl este desprinsă şi lipsă, individul având, deci, sub doi ani.
M. 408 Este mormântul unui copil foarte m ic, de 1 , 5-2 ani (infans 1).
Resturi de ovicaprin, reprezentate prin oase ale membrului anterior şi
posterior. Ele au aparţinut unui individ tânăr, întrucât toate epifizele, inclusiv
tuberul omoplatului (ce se sudea:ză la 6-8 luni) sunt desprinse şi lipsă.
M. 409. Mormânt dublu cu un bărbat şi o femeie, ambii de vârstă matură.
Există material animalier provenit de la două specii şi anume ovicaprin şi
gaina. domestică. Ovicaprinul, care este aproape sigur un Ovis, are resturi de
craniu, de mandibula (dupa care, întrucât M2 este pe jumatate ieşit, se apre
ciază o vârstă de 9- 1 O luni), cât şi oase ale extremităţilor.
Măsunttori executate la Ovis (în mm):
Humerus
La.rg. epif. inf.
30
Găina domestică are, de asemenea, o serie de fragmente, după care cre
dem că a fost depus un animal întreg; acestea sunt destul de fragmentare, încât
s-au putut executa puţine masuratori.
Masuratori executate fa Gallra domcsticra (în mm):
Humerus
Lung.
67
13
Lărg. epif. inf.
Cubitus
Lung.
(63)
Punerea în groapă s-a tacut, cu probabilitate, la începutul iernii.
M. 426. Mormântul aparţine unui individ reprezentat printr-un copil de
1 O- I l ani (infans II).
Resturile animaliere găsite provin de Ia găina domestică şi este aproape
sigur ca s-a depus drept ofrandă un individ întreg, existând fragmente din toate
M. 392.
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regiun i l e corpului. După un tarsometatars cu un pinten p ute rn ic dar si cu
exotite putem preciza ca individul depus in mormânt era un mascul bătrân.
Măsurători executate la Gallus domcsticus (in mm):
Coracoid
Lung.
54
54
71
72
Lung.
Humerus
Lărg. epif. inf.
15
15
Cubitus
Lung.
71
70
Femur
Lung.
78
78
Lărg. epif. inf.
"15
15
Lung.
T ibiota rs
III
Lărg. epif. inf.
Il
Tarsometatars
Lung.
75
M. 437. Morm ânt a l unei femei mature de 45-50 ani.
Materia lul faunistic aparţine şi aici găinii domestice, existând resturi
fragmentare care prov in de la d iverse părţi ale corpului, încât este posibil că
s-a depus in mormânt un individ intreg sau aproape intreg. S-a putut masura
un coracoid, a cărui lungime este de 44 mm si epi tiza inferioară a femurului,
cu lărgimea de 1 2 mm.
M. 484. Este monnântul unui bărbat matur de 5 0-55 ani.
Există materi a l osos reprezentând un ovicaprin, probabil un Ovis. D i st i n
gem fragmente de mandibulă, l a care Mz este aproape ajuns la nivel, deci se
aproximeaza o vârstă de circa 1 O- I l luni; de asemenea, oase ale extremităţi
lor, probabil a tuturor celor patm membre, la care s-au putut executa foarte
,

,

,

puţine măsurători, dată tiind fragmentarea lor.
Masuratori executate la Ovis (in mm):
Omoplat
Lung. cap. artic.

32
Lung. supr. a rt ic.
25
1.6
Larg. min. gât
Metacarp
Lărg. epif. sup.
24
Depunerea in groapă s-a ftlcut aprox imativ in prima parte a iern i i .
M. 50 1 . Mormânt de femeie, după datele arheologu lui.

Resturile a n im a l iere aparţin unui ovicaprin, care este un 0 Pis, probabil

femel. S-au găsi t fragmente de craniu şi maxi lare cu dinţi, toate in stare foarte
proastă; totusi, se poate evidenţia prezenţa unor Mz, care sunt ajunsi la nivel,
dar deloc erodaţi, arătând o vârstă de a p roxi m a t iv doi ani. Există concomitent
si ex t rem i tăţi le celor patnt membre, metapoda lele având epitizele desprinse
(deci arătând, totuşi, vârsta de c i rca 2 an i), încât s-a putut măsura doar un

metacarp.
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Masurători executate la Ovis (in mm):
( 1 1 7)
Lung.
Metacalp
21
LArg. epif. sup.
24
LArg. epif. inf.
13
LArg. min. diaf.
Ovis
Gen
Înălţ. greabân
572
Parcurgerea materialului existent arata clar ca s-a depus in mormânt doar
capul şi extremitatile membrelor, deci porţiuni din animal aproape cu totul
necomestibile, aproximându-se, totodata, ca inhumarea a avut loc primavara.
M. 509. Mormântul aparţine unei feme.i adulte, de 25-30 ani.
Exista doar epifiza inferioară a unui metacalp, desprinsa de restul osului,
anltând că individul respectiv trebuie considerat inca tânăr; ea aparţine unui
ovicaprin, aproape sigur Ovis, ce are sub 1 8 luni.
M. 5 1 0. După arheolog, copil mic (infans 1)
S e găsesc trei resturi animaliere, aparţinând ovicaprinelor şi anume un
fragment mic de humerus, un rest cu diafiza tibiei şi altul de metatars.
M. 5 14. Mormântul unui copil mai mare, de circa 8 ani (infans Il).
Resturile ex istente aparţin ovicaprinelor, evidenţiindu-se trei fragmente
mici de craniu, unul de mandibuta şi o falanga 1; dupa un � aproape ajuns la
nivel, se aproximeaza o vârsta de 1 0- 1 1 luni; de asemenea, se poate considera
ca depunerea în mormânt a avut loc cam in prima parte a iernii.
M. 5 1 9. Dupa arheolog, copil de 5-7 ani.
Resturi animaliere ale unui ovicaprin, aproape cu precizie un Ovis. Se
găsesc fragmente mici de craniu, un rest de mandibuta, la care M abia începe
2
s!l-şi faca apariţia, ar!Hând, deci, o vârsta. de circa nou!l luni. Exista, de aseme
nea, atât vertebre fragmentare, cât şi resturi ale oaselor celor patru membre.
Presupunem, deci, ca a fost depus un individ în totalitatea sa, iar înhumarea
s-a flcut toamna târziu.
M. 524. Este mormântul unui bArbat matur de 45-50 ani, care are şi
ofranda.
Resturi puţine, aproape nesemnificative, dar aparţinând la doua specii
diferite: pe de o parte un ovicaprin - aproape cu siguranţa Ovis -, iar pe de
alta parte, gaina domestica.
De Ia ovicaprin provin: un fragment de metacalp care precizeaza o vârsta
tân!lnl, un calcaneu cu tuberul lipsă, arătând, de asemenea, imaturitatea si o
falangă 1, tot cu epifiza superioară de\prinsa, deci o vârsta de sub 1 ,5 ani.
Masurători executate la Ovis (în mm):
Metacarp
LArg. epif. sup.
22
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Găina domestici\ este reprezentată doar printr-o porţiune din epitiza supe
rioara a humemsului.
M. 530. Mormântul aparţine unui barbat matur de 35-40 ani, având talie
foarte înaltă.
Există resturi de la un ovicaprin, gasindu-se o mandibula fragmentara, la
care M 1 este pe jumătate ieşit, vârsta aproximativa fiind, deci, de 7-8 luni, trei
fragmente de vertebre, un humerus fragmentar. după care apreciem că indivi
dul aparţine genului Ovis, o portiune de radius, una de femur, una de tibie,
toate cu epifizele desprinse.
Depunerea in groapă s-a fhcut toamna.
M . 536. Reprezintă mormântul unui bărbat de 40-45 ani.
Resturile găsite apartin unui ovicaprin şi sunt reprezentate prin al treilea
molar inferior de lapte, mijlociu erodat, aproximându-se o vârstă de circa 1 an
şi un metacarp fragmentar, după care credem ca individul respectiv era un
0l'is.

Individul a fost îngropat la începutul primăverii.
M. 537. Este mormântul unei femei juvenile ( 1 8-20 ani).
Materialul faunistic apartine unui ovicaprin, el tiind in cantitate foarte
mică şi anume: un rest de mandibula, un M ajuns la nivel, cât şi un metatars
1
fragmentar; se aproximează o vârstă de circa opt luni, depunerea in groapă
executându-se spre sfârşitul toamnei.
M. 540. Mormânt al unui copil mic, de aproape 3 ani (infans 1).
Există resturi aparţinând unui ovicaprin care nu are nici un dinte definitiv
ieşit, individul ti ind evident un mieluţ de circa 2-3 luni, care a fost depus,
probabil, in tota litate in mormânt, către sfârşitul prin1ăverii sau începutul verii.
M . 543. Reprezintă monnântul unui adult, bărbat, de 25-30 ani, caruia i
s-au depus ofrande de carne.
Resturi faunistice provenite de la două specii diferite. Găsim, mai întâi,
un individ de ovicaprin, care, după unele fragmente de craniu, se poate preci
za că este un 0l'is de sex femel, acornut; un fragment de mandibula, la care
M este ieşit, dar deloc erodat, precizează o vârstă de circa noua luni. Ace
1
luiaşi individ îi mai aparţin patm vertebre fragmentare, un humerus, cele patru
metapodale, toate cu epitizele desprinse. S-ar putea să se fi depus un individ
întreg, depunerea făcându-se la sfii rş itul toamnei.
Cealaltă specie este găina domestica de la care provin două coracoide, un
humems, un cubitus, un radius şi un femur. unele din ele fragmentare; se pare
că individul abia a ajuns la maturitate.
Masuratori executate la Ga/lus domcsticus (în mm):
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Coracoid
Humerus

Lung.
50
Lung.
68
U'lrg. epif. inf
13
Cubitus
Lung.
68
Femur
Lung.
72
12
U'irg. epif. inf
M. 546. Morm ânt de fem eie adultă, cam de 25 ani.
Ex istă, m a i întâ i, resturi de la Gallus domcsticus, punându-se în ev idenţă
po11iuni d i n trunchi, cât şi cel putin un membru anterior, a rat:î nd ca, probabi l ,
n u s - a depus î n mormânt intregul individ.
Măswtltori executate la Gal/us domcsticus (in mm ):
43
Lung.
Coracoid
55
Cubitus
Lung.
Ofra nda este completntă c u resturi d e ov icaprin, c u u n fragment d e M�
sem i ieşit, deci cnm în vârstă de aproape 1 an. două vertebre, un omoplat
aproape complet, un rest de humerus, radi us, metacarp şi fa la nge - deci un
membru a nterior com plet: dintre vertebre, un a x is arntă că suntem in prezenta
unui individ de 01'is.
Este important de mentionat că s-au mai găsit şi oasele aripioarelor pel
v iene de In un peşte teleostean. un c iprinid, tl!tră a se preciza spec i a ; ele sunt
l ipite pe un bulgăre de lut aparţinând mormântului respectiv.
Punerea in mormânt a avut loc la sfârşitul toamnei .

Î n perimetrul necropolei s-au găsi t şi gropi cu resturi animal iere, n căror
frecvenţă a spec i i l or este cu totul a lta decât cea a ofrandelor g:lsite in mor
m inte. Î n cele ce urmează, vom da inventarul osos al acestor gropi, care au
fost numerotate de către arheologul ce le-n descoperi t .
G rnapa 12
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de eroziune

al

de n t i ţ i e i : unul cu d i n t i i pute rn i c crodaţi

dent itia m ij l oc i u eroda tă

(7- l O a n i ) si a l tul cu
( 5 -7 a n i ) : pe l â nga d i nţi se găsesc resturi nesem

craniu, cât si fragmente de oase lungi nemăsurabi le, cu exceptia
unui metatars tăiat în lungu l sau.
Măsurători la Bos taums (in mm ):
Lung.
Metatars
(2 1 1 )
inalt. aprox. la greabăn
( 1 1 26 )
Ovicaprinele au doar cinci resturi, reprezentate prin doua fragmente de
mandibulă şi trei metapodale (un metacarp şi doua metatarse),· care sunt, insa,
calcinate şi eroda te, înciit nu se poate stabili nici o măsurătoare.
Calul. Specia prezintă numai doua ti"agmente osoase şi anume: un rest din
rmnul orizonta l al mandibulei. cât şi un fragment mic de tibie.
n i ticative d e

G roapa 24 - !\ECRUPULĂ

Groapa contine material osos apa1ţinând în exclusivitate mamiferelor,
unele dintre fragmente fi ind arse. Din 1 7 resturi, s-au putut determina doar I l ,
care provin de la taurine (Bos taurus) şi porcine (Sus scro.fct domcsticus).
Taurinele au nouă resturi, reprezentate prin fragmente de craniu, coaste,
vertebre şi oase lungi. Nu a fost posibila executarea nici unei măsurători, dar
somatoscopic apare ca specia avea o talie cel mult mijlocie.
Porcinele. S-a evidenţiat doar un incisiv inferior şi un metapod provenit
evident de la un tânăr.
Groapa 2R - NECRUPULĂ

in groapa s-a găsit material faunistic foarte fragmentar, încât s-au putut
detem1ina cu precizie I l resturi, toate aparţinând mamiferelor, iar nouă prove
nind de la aceeaşi grupă le-am considerat ca nedeterm inabile, doua dintre ele
fiind coaste de la un rumegător de tal ie mare, poate Bos taunts.
Materia lul determinabil provine de la trei specii: taurine, porcine,
ovicaprine.
Taurinele au ca resturi mai semniticative un fragment de maxilar su
perior, aparţinând unui individ cu dentiţia puternic erodata (vârsta fi ind de
7- 1 0 ani), la care lungimea molarilor este de 73 mm; de asemenea, un frag
ment de cubitus şi doua falange 1, relativ gracile.
Porcinele au un M, mijlociu erodat (vârsta ar fi de 4-6 ani), cât şi un
fragment de humerus, acesta, însa, poate de la a l t individ tânăr.
Ovicaprinele au un MJ mij lociu erodat (cam 4-5 ani), a cărui lungime este
de 1 9 mm, un ti·agm en t m i c de mandibula si un fragment de humerus.
G roapa 36 - NECRUPULĂ
in

această g ro a pă

găsit resturi de taurine şi cal.
prin două fragmente de coame, care au fost
l ungime; ambele (deşi nu s-au putut executa măsurători) apar
s-au

Taurinele sunt reprezentate

secţionate

în
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somatoscopic relativ gracile (una mai subţire şi mai mică decât cealalta),
incadrându-se, evident, la tipul "brachyceros"
Calul are, de asemenea, doua fragmente: un P2 care abia şi-a început
eroziunea (deci o vârstă de circa 5 ani) si un mic fragment cu o parte a epifizei
inferioare a tibiei, os care apare relativ gracil.

Bogdăneşti
M . 24. Mormântul apmţine unei femei juvenile de circa 1 6 ani.
S-au găsit, concomitent, fragmente osoase de animale aparţinând la două
specii diferite: ovicaprine si porcine.
Resturile ovicaprinelor sunt mai bogate, tiind reprezentate prin trei dinţi
(printre care un M� de lapte mij lociu erodat - deci un individ încă destul de
tânăr, de aproximativ un an, un fragment de humerus, trei de metapodale şi
două falange; epifizele desprinse arată, de asemenea, că individul era tânăr în
jur de un an. După epitiza inferioara a humerusului, credem că exemplarul
respectiv aparţinea genului Ovis.
Porcinele sunt reprezentate doar printr-un fragment de mandibula cu M
1
uşor erodat, deci având tot circa un an.
S-ar putea aproxima că înhumarea a avut loc primăvara.
M. 26. Reprezintă mom1ântul unui b.:\rbat de 25-30 ani, căruia
s-au
alăturat şi ofrande.
Resturi provenind de la două specii de animale şi anume, pe de o parte un
ovicaprin, iar pe de altă parte, găina domestică.
De la ovicaprin s-au găsit fragmente de mandibula la care MJ apare ieşit,
dar deloc erodat, aproximându-se, astfel, o vârstă de aproape doi ani, câteva
vertebre fragmentare, cele patru metapodale (la care epitizele sunt desprinse)
şi trei falange 1. Se pare, astfel, ca s-a depus în mormânt capul, o parte din
trunchi, cât şi extremităţile celor patru membre.
Găina domestică are în componenţa materialului găsit un fragment de
sinsacrum cu centura pelviana dar şi un humerus, o pereche de metacarpe, cele
două femure deteriorate şi doua fragmente de tibiotars.
Măsurători executate la Ga/lus domcsticus (în mm):
58
Lung.
Humerus
Lărg. epif. inf
12
M . 35. Aparţine unui barbat mattlr aproximativ de 40 ani.
Exista un rest faunistic si anume un fragment cu apofiza inferioara a unui
humerus, aparţinând taurinelor (Bos taunts).
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Masuratori executate la Bos raurus (in mm):
Humerus
Lărg. epif. inf.
77
70
Lărg. supr. :u·tic.
M. 36. Este un mormânt de copil foarte mic (2-3 ani - infans 1).
Resturi foarte puţine de ovicaprin, reprezentate prin doi dinţi, dintre care
M: ieşit dar neerodat (deci o vârsta de aproKimativ 1 8 luni), cât şi un fragment
de vertebra lombara.
inhumarea a avut loc, probabi l toamna.
M. 39. S-a descoperit in mormânt o femeie senila (de peste 60 ani).
S-a găsit ca ofrandă un taurin (Bos taurus) cu foarte multe resturi, dar
relativ prost păstrate. Exista fragmente de craniu, de maxilar superior, de
mandibula, un atlas, un femur complet, o rotula, falanga 1, 11 şi III. Individul,
dat fiind ca dentiţia apare cu MJ relativ puternic erodat, avea cam 7 până la 1 O
ani. Nu ştim in ce masura a fost depus un individ intreg sau numai parţi ale
acestuia, intmcât este posibil ca unele porţiuni sa se fi pierdut.
Masuratori executate la Bos tcmru.s (in mm):
Mandibulă
Lung. dinţi jugali
1 28
Lung. molari
82
36
Lung. M3
34 1
Femur
Lung. maxima
Înălţime grea ban
I lO1
M. 4 1 . Reprezinta mormântul unui barbat matur; scheletul era chircit.
Resturi foarte puţine, provenite de la un ovicaprin şi anume un calcaneu,
după care se poate preciza existenţa genului Ovis şi o falangă 1.
Masuratori executate la Ovis (in mm):
Calcaneu
Lung.
64
M. 52. De asemenea, un mom1ânt de barbat matur de aproximativ 40 ani.
S-a gasit un singur rest osos de animal şi anume un metacarp fragmentar,
probabil tânăr, aparţinând taurinelor (Bos taums).
Masuratori executate la Bos tcmrus (in mm):
Metacarp
Lung. epif. sup.
49
M. 54. Un mormânt tot al unui barbat matur de circa 40 ani.
Resturi osoase aparţinând unui ovicaprin şi anume fragmente de craniu şi
maxilare, cât şi extremitatile celor doua membre posterioare; vârsta aproxima
tiva a individului se poate aproxima prin faptul ca M2 abia strabate tablia
osoasă, deci ar fi cam de 8 luni. Apare evident ca s-a depus in mormânt doar
capul şi extremităţi de membre, iar aceasta depunere s-a fttcut către a doua
parte a toamnei.
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

1 53

.\XI : / 99-1

M. 67. Aparţine unui barbat matur de 30-40 ani şi de talie înaltă.
Este prezent doar un rest de ovicaprin, reprezentat prin epitiza inferioară
a unei tibii; intmcât ea este desprinsa de restul osului, este clar ca aparţinuse
unui individ relativ tânăr, de sub doi ani.
M . 7 1 . Mormântul unei femei adulte de 25-30 ani.
Exista resturi de la ovicaprin, tiind prezente un humems, cele patm meta
podale, cât şi falange. Metapodalele au epifizele desprinse, dar, cu aproxi
maţie, s-au putut executa măsurători la un metacarp.
Măsurători executate la Ovis (in mm):
Metacarp
Lung.
( 1 25)
Larg. epif. sup.
23
Larg. epif. inf.
(24)
Larg. m in. diaf.
13
Ovis
Gen
Î nălţime greaban
(6 1 1 )
M. 72. Reprezinta m01mântul unui barbat de circa 40 ani, având talia
inalta.
Materialul faunistic este reprezentat prin resturile fragmentare a unor
vertebre (dorsale, lombare şi fragment de sacmm), aparţinând unui individ de
ovicaprin, care este inca precis nematur.
M. 76. Este mormântul unei femei mature, cam de 40 ani.
S-au găsit resturi foarte puţine şi fragmentare de la un ovicaprin care,
dupa existenţa unui M� deloc erodat, ar avea o vârstă de aproximativ 1 2 luni,
deci inhumarea s-a tăcut primăvara.
M. 79. Mormântul unui tânăr de peste 1 4 ani.
Resturi de la Gal/us domcsticus, cu siguranta de la doi indivizi diferiţi,
întrucât exista două cubitusuri de dimensiuni diferite. Totuşi, materialul este
în cantitate mică, putiindu-se evidenţia un fragment de stern, un coracoid, un
humems, un metacarp, un femur fragmentar şi fragmente de tibiotars şi
tarsometatars.
Măsurători executate la Gallus domcsticus (in mm):
Coracoid
Lung.
46
Humems
Lung.
62
Larg. epif. int:
13
67
61
Lung.
Cubitus
M. 87. Mormântul aparţine unui bărbat, cam de 40 ani.
Exista două resturi de taurine: un M� rupt şi fragmentul unui radius.
M. RR. Mormântul aparţine unufcopil de 1 3- 1 4 ani (infans Il).
Resturi animaliere relativ bogate de la un ovicaprin, cât şi un singur
fragment provenit de la taurine (Bos taums).
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Ovicaprinul este un Ovis, probabil de sex femel, întrucât s-a păstrat o
porţiune din craniul neural. Având la dispozitie mandibula, se poate preciza,
considerând faptul că M� este ieşit, dar neajuns la nivel, o vârstă de aproxima
tiv 1 O- I l luni; dintre oasele lungi s-au păstrat segmente ale membrelor ante
rioare, cât şi extremităţile celor posterioare, oasele lungi având, însă, epitizele
desprinse.
Măsurători executate la Ol'is.
32
Omoplat
Lung. cap. artic.
26
Lung. supr. artic.
18
Lărg. m in. gât
30
Lărg. epif. inf.
Humerus
31
Lărg. epif. sup.
Radius
1 35
Lung.
Metacarp
23
Lărg. epif. sup.
(25)
Lărg. epif. inf.
14
Lărg. m in. diaf.
O vis
Gen
Înălţime greabăn
660
Taurinul este reprezentat printr-un fragment de metacarp a cărui epifiză
inferioară are o lărgime de .55 mm.
După vârsta ovinului, se poate aproxima că depunerea în mormânt s-a
fttc ut iarna.
M . 1 09. Mormântul unui bărbat matur de 40-45 ani şi de talie înaltă.
S-au găsit cinci dinţi de ovicaprin, existenta lui M2 ieşit, dar neerodat, dă
o vârstă aproximativă de circa un an; înhumarea a avut loc, aşadar, primăvara.
M. 1 1 7. Este mormântul unei femei de vârstă matură avansată (aproxi
mativ 50 ani).
Există doar două vertebre lombare fragmentare, provenind de la un taurin
(Bos taurus).

M. 1 1 8. Reprezintă mormântul unui bărbat de 30-35 ani, deci matur.
Materialul faunistic este reprezentat printr-un rest de ovicaprin (epifiza
inferioară a unui metapod care, tiind desprinsă de restul osului, arată un indi
vid încă tânăr) şi un humerus fragmentar de la un porcin (Sus scrojir domcsti
crts) încă tânăr.
M. 1 33. Monnântul unui copil (infans 1) de aproximativ 3-4 ani.
S-au găsit şapte dinţi şi falange 1 şi Il aparţinând unui ovicaprin, care este
cel mult adult.
În ceea ce priveşte necropola de la Valea Seacă, constatăm că numai în 36
de morminte de inhumaţie ( 1 4,28%) din totalul de 252 au fost găsite resturi
animaliere; frecvenţa apare mai mică decât la Mihalăşeni\ dar poate acest
lucru e datorat şi modului cum au fost recuperate ofrandele; la Bogdăneşti,
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există printre mom1intele cu inhumaţi 1 8 cu ofrande (25%) din totalul de 70,
situaţie asemănătoare cu cea de la Mihălăşeni. Ori, cum este clar ca nu toate
mormintele prezentau ofrande cu carne (uneori exista chiar doua oase
"rătăcite", sau cu o altă funcţie, probabil tot magico-religioasă), in necropolele
Săntana de Mureş, după cum reiese din situaţia gasita in toate cele cercetate�
La Valea Seacă, 22 dintre ele (77,2%) apar cu ofrandă simplă, adică
conţin o singura specie, de obicei ovine: 1 9 morminte (73'Yo), dar şi gaini: 4
morminte ( 1 5%) si doar in trei morminte (ceva sub 1 2%), în fiecare dintre ele
câte o specie: un taur, un porcin şi, interesant, în al treilea, resturi multiple de
la un individ tânăr de specie sălbatică: cerbul (menţionăm că un rest de animal
sălbatic a fost găsit între toate necropolele cercetate doar la Spanţov şi anume
un omoplat de iepure, alături de un fragment de taurin)7 În opt (22,2%),
ofranda este dublă, tiind reprezentată de un ovin şi o găină în şapte dintre ele,
iar in al optulea ovinul este însoţit de un porcin. Există şi doua morminte (sub
6'Xl) cu ofrandă triplă: ovin, însoţit de găina şi taurin şi ovin întovarăşit de
găină şi peşte (acesta din urmă a fost găsit şi in doua morminte de la Miha
lăŞeni).
La Bogdăneşti (poate pentru ca şi numărul mormintelor cu ofrande este
mai mic) gasim în 1 4 dintre ele (77,8%) ofrandă simplă şi anume în opt (57%)
ovine, în cinci (35%) taurine - cifră relativ mare - şi doar în unul (7%) găină
(doi indivizi). Î n patru morminte (22,2%), însă, ofranda e dubla, în toate e
xistiind câte un ovin, întovărăşit in două cazuri de porcine şi, în câte unul, fie
de o găină, fie de un taurin.
Menţionăm că, in cea mai mare parte, indivizii apar tineri (mai ales cei de
ovine) - găina devenind matură la câteva luni cel mult -, dar propriu-zis, de
vârstă, să zicem îna intată (ceea ce e relativ pentru o pasăre domestică ce nu
trăieşte decât câţiva ani), doar un cocoş, provenit din M. 426 de la Valea
Seacă.
În mare, consideram că ceea ce am spus pentru resturile faunistice găsite
în mormintele de la Mihalăşeni, în concluziile din cele două ample lucrări
publicate, este valabil şi pentru situatia gasita în aceste două necropole. Restu
rile de cal, ce apar foarte rar, chiar în unele morminte de la Mihălăşeni, cre
dem ca nu pot fi socotite ca ofrande de carne şi au probabil un alt scop.
Un fapt interesant gasit la Mihălăşeni, dar şi mai pregnant încă la Târgşor
si Lunea" apare, de asemenea, la Bogdănesti şi Valea Seacă. În aceste două
necropole, din 25 de morminte, unde, după vârsta calculată pentru ovinul adus
drept ofrandă, s-a putut aprecia cu destulă rigoare momentul săvârsirii
înmormântarii, putem constata că acestea se intind din toamnă până în
primăvară, dar deloc pe perioada de plină vară. Oare nu se puneau ca ofrande
mieluţi de sub 4-6 luni (ci doar mali în vârsta), ei fiind înlocuiţi vara fie de
găină, tie chiar de celelalte specii, sau existau pentru populaţie şi sălaşuri de
vară, oamenii ce mureau în acest anotimp ajungând în alte cimitire decât cele
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cercetate? Credem că această pistă ar trebui urmarita de arheologii ce se ocupa.
de respectiva cultura..
Mai semnalam un fapt care nu a fost sesizat de V. Palade, dar care merita
a fi luat în seama.. in i lustraţiile lucrarii publicate de el în "Materiale" , X9,
referitoare la sa.pa.turile de la Bogda.neşti, la Fig. 7-1 şi 4 (�ra. a prezenta, din
pacate, numa.ml mom1ântului), se prezinta. drept materiale depuse in acesta
(sau acestea), ca inventar, cochilii de gastropode marine exotice pentru zona
noastra.. E vorba la 1 de o cochilie de Cypraca, iar la 4 de o cochilie de
Murcx; aceste genuri sunt melci de ape calde marine (sarate) şi-şi au originea,
cel mai aproape, in Marea Egee. Se pune, mai întâi, problema cum au ajuns
ele la populaţia ce-şi avea necropola la Bogda.neşti, iar apoi dacă sunt doar
obiecte de podoaba (poate ale unei decedate de sex feminin), fapt puţin credi
bil, căci sunt de talie mare şi nu apar gaurite ci, mai degrabă, obiecte cu sem
nificaţie mitico-religioasa..
Aşadar, drept ofranda. se foloseau ovinele (la Miha.la.şeni am surprins şi
prezenţa sporadica a caprinelor) şi, în ordine descrescânda., gaina, porcinele,
taurinele, chiar peştii; extrem de rar, apar specii salbatice, dar acest fapt nu
trebuie sa. surprinda., căci, luând în considerare materialul faunistic din unica
aşezare din secolul IV studiata. din punct de vedere arheozoologic - Podeni1 0
-, se constată că vâna.toarea aproape că nu avea nici un rol ca ocupaţiune
conturata..
Din punct de vedere pur morfologic, putem sesiza faptul existenţei unui
Ovis de talie m ică (înalţimea la greabăn la Valea Seacă şi Bogda.neşti în medie
de 6 1 ,5 cm, cu variaţia intre 57,2-66,0 cm), cu femeie, în general, acornute (în
alte necropole s-au gasit şi femeie cornute şi masculi cu coarne relativ
gracile 1 1 , poate chiar batali 1 2). Gal/11S domcsticliS apare peste tot de talie mică.
Bos ta11rr1S are, în cele doua. necropole, o talie medie doar de I I I ,5 cm şi
aparţine tipului "brachyceros", acelaşi lucru fiind valabil şi pentru celelalte
ofrande din celelalte cimitire studiate. Pentru celelalte specii, dată fiind penu
ria resturilor şi faptul că provin mai a les de la indivizi tineri, nu putem aduce
date prea certe din punct de vedere morfologic. Trebuie, insa., de aratat că
aceleaşi caracteristici ara.tate mai sus sunt confirmate de materialul faunistic
provenit din aşezarea din secolul IV de la Podeni13
O problema. speciala. o ridică resturile osteologice găsite in gropile situate
in perimetml necropolei de la Valea Seacă şi care corespunde intocmai cu
situaţia de la Miha.la.şeni. Frecvenţa şi, totodata., vârstele indivizilor speciilor
gasite, sunt cu totul altele decât situaţiile sesizate pentm materialul descoperit
ca ofranda. în morminte, dar ea corespunde, în general, cu situaţia evidenţiată
în aşezarea de la Podeni. De altfel, şi caracteristicile materialului ar arata că
suntem in faţa unor "resturi menajere" Noi nu ne putem pronunţa cu privire
la această problema, ci doar atenţiona.m că este posibil ca acest fenomen ce
trebuie, totuşi, lamurit, sa. fie o caracteristica a necropolelor culturii Sântana
de Mureş.
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Note
1 . Datele nc-m1 fost fu miz:1te de a rh eo logu l 1. l o ni l-1 , care nc-:1 <lat şi :1he deta lii, pentm care ii
mul1mnim cahlurns.

2 . Asupra caracteristicilor materialului antropologie, dat <· le cercetarilor ne-au fost date de Clllre

arh eol ogu l 1>. l l<1tczatu, cRmia ii nducem multumirile noastre; unele precizari ne-au fost filcute
chiar de V Palal!<•.

J. Date li1mizate de arheologul Eugenia l'âpuşoi, de la Muzeul din Llârlad, care :1 studiat o sc rie de

lise mmase <lupa moa rte:• lui V. Palmle; ii multumim pentm informatii.

4. Malerialul antropologie
pentm care-i multumim.

a fost prelucrat de cat re Ueorgct:1 Miu, care ne-a pus la dispozitie datele

5 . S. Haimovici, ''l l ierasus", VII-V I I I , p. 252 si "'ll ierasus", IX (suh tipar).
6. Al llolomy, "'St.Cerc.Antrop.", 4, 1 , 1 967, p. 25-35, cu necropolclc de la Tiirgsor, Spantov si
Lunea; S. l laimovici, "'Arh.Mol<l.", V I I I , 1 97 5 , p. 2117-29 1 . cu n ec rop o l :1 de la l .ctcani ;
movici, "'An.st.Univ. lasi", s. l l a, hiol., 1 9t-:t-:, p. 59-60, cu n �ropola <le la llarcca;

S. Hai
S. l la i m ov ic i ,

"'l l ierasus", V I I-V I I I , p. 2.l5-25K si "'l licrasus", IX ( su h tipar), cu nccropula d�> la Milullll.:;cni.
7. A . llolomcy,

op. r-it., p. 26.

!1. A . Bolo m ey , op.cit., p. 2'1; S. l laimovici, op.cil., ma i ales textul suh tipar.

9. V . Palade, "'Ma lc rial e", X , 1 973, p. 1 77,
1 0. S.

1 si 4.

l laimovil"i s.a., ··suceava, Anuam l Muzeu lui Bucovina", XVII-X V III-XIX,

p ..l0-.l 5 .
1 1 . V ezi lucmrilc <le I:I IIOtdc 5 si c..
12.

Of>. r-it. 6, p . .lO.

1 3. Of>. <"il. 1 O , p. 2(•-29.
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L'etude des restes fau n istiques deposes comme
offrandes dans les tombes de deux necropoles
- Va lea Seacă et Bogdăneşti (dep. de Vaslui) appartenant a la cu lture Sântana de M ureş

La necropole de Valea Seacă est situee a la proximite de la viile de
Bârlad et celle de Bogdaneşti au sud-auest de la viile de Falciu, tout pres de la
riviere de Pmt (tous les deux dans l 'actuel dep. de Vaslui). Dans la premiere
necropole on a trouve 252 tombes d' inhumation, en 36 d'entre elles se trouv
ant aussi des offrandes. A Bogdaneşti, de 70 des tombes, 1 8 ont des offrandes.
L' espece la plus repandue deposee est representee par le mouton, sui vi par la
poule, et en peu des cas, des porcins, des taurins et meme dans une tombe des
restes du cerf et a une autre du poisson; on a mis en tombeau de habitude des
restes appartenant a une espece, mais quelquefois aussi de deux et meme de
trois. Il est interessant que dans le perimetre de la necropole de Valea Seacă
on a trouve aussi des fosses avec du materiei osseux, qui semble etre compose
par des restes menagers (voir dans le texte l 'enumeration des restes animaliers
deposes dans les tombes et les fosses). Final!!ment, on fait des conclusions qui
se referent aux frequence et aux caracteristiques morphologiques des especes
trouvees.
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Legenda planşei

1 - Valea Seacă. M . 1 70. Cerb, metatars de la un individ tânăr.
2 - Valea Seacă. M. 426. Cocoş bătrân, tarsometatars.
3 - Valea Seacă. M . 336. 011is, frontal de la un individ acornut.
4 - V. Seaca. M. 540. Ovicaprin, mandibulă de la un individ foarte tânăr.

5 - Va lea Seaca. M. 1 74. Porcin, omoplat de la un individ foarte tânăr.
6 Bogdanesti. M. RR. Taurin, metacarp fragmentar.
-

Legende de planche

1 - Valea Seaca. T. 1 70. Cert� metatarse d'une individu jeune.
2 - Valea Seacă. T. 426. Coq vieux, tarsometatarse.
3 - Valea Seacă. T. 336. 011is, frontal d'un individu sans comes.
4 - Va lea Seacă. T. 540. Mandibule d'un individu d'ovicaprin tres jeune.
5 - Valea Seacă. T. 174. Porcin, omoplate d'un individu tres jeune.
6 - Bogdănesti. T. RR. Taurin, metacarpe fragmentaire.
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XXV, 1914

NELU ZUGRAVU

Ritul şi ritualul funerar tn texte
creştine din mileniul 1 (1)*
Originea şi evoluţia creştinismului daco-roman au devenit, in ultimul
timp, doua teme frecvent curtate de către 'istoricii români. Acumularea unui
bogat material arheologic şi epigrafic, ca şi valorificarea unor texte ale vechii
literaturi creştine au ingaduit atât elaborarea unor studii de mai mare sau mai
mică amploare, cât şi întocmirea unor substanţiale lucrari monografice•. Cu
toate acestea, numeroase probleme ramân inca insuficient explicate, cauza
•

Cu titlul Elemente de doctrina creştjniJ in actele conciliilor ecumenice $i in gândirea paJristiciJ şi

într-o forma mult mai dezvoltata, prezentul material a fost lecturat în aprilie 1992 la Institutul de
Arheologie laşi ca referat în cadrul pregatirii doctoratului; au formulat aprecieri, observaţii, re
comandari şi sugestii cercetatorii dr. Dan Gh. Teodor, dr. Victor Spinei, dr. Constantin lconomu,
dr. Virgil Miha.ilescu-Bârliba, Costel Chiriac şi leei. univ. dr. Nicolae Ursulescu, carora le mulţu
mesc şi pe aceasta cale. O recenta bursa de studii in Franta (octombrie 1 992-martie 1 993) mi-a
oferit posibilitatea de a imbogati - informativ şi interpretativ - acest text.
in aceasta lucrare, am utilizat, pe lâng4 abrevierile consacrate în revistele de specialitate, ur
matoarele:
CBO, I w 11 1•1 = N. Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe Însoţite de comentarii, Arad, I1 ( 1 930), 11

( 1 93 1 ), II, ( 1 934), 1I2 ( 1 936);
CBOZ = I.N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note $i comentarii, ed. a II-a imbogAtita, Sibiu,
1 993;
COD = Conciliorum Oecwncnicorum Decrota, a curi di G. Alberido, G.L. Dosseti, P.-P. Joannou,

CI. Leonardi, P. Prodi, consulenza di H. Jedni, edittione bilingue, Editione Dehoniane, Bologna,

1 99 1 ;
DACL = Dictiormaire d'arcluiologie chrctienne el de liturgic, 1 (A-Amende), Paris, 1 907 - XVfl
(Smyrne-Zrai'a), Paris, 1 953;
DAFC = Dictionnairc Apologctique de la Foi Catholique, ed. a IV-a, 1 (Agnosticisme-Fin du
Mondc), Paris, 1 925 - IV (Persecutions-Zoroastrc), Paris, 1 929;
DECA = Dictiormaire encyclopedique du christianisme ancicn, sous la direction de A. Di Be
rardino, adaptation fran,.aise sous la direction de Fr. Vial, 1 (A-/), II (J-Z), Paris, 1990;
DC, I-VI = Dizionario clei Concili (diretto da P. Pala;r..zioni), lnstituto Giovanni XXIII nella Ponti
ficell. Universitâ Lateranense, Cittâ Nuova Editrice, Roma, 1 ( 1 963), II ( 1 964), III ( 1 965), IV
( 1 966), V ( 1 966), VI ( 1 967);
Hefele, 1, IV -VI = Ch.-J. Hefele, Histoire des concilcs d'aprcs les documents originaux, Paris, 1
( 1 869), IV ( 1 870), V ( 1 870), VI ( 1 87 1 );
/0, 1 , 5, 6, 7 = lzvoal·elc Ortodoxiei, Bucureşti, 1 ( 1 938), 5 ( 1 942), 6 ( 1 943), 7 ( 1945);
PSB, 1 -5, 7, 8, I l , 1 3 , 1 7, 2 1 , 29, 64 = PiJrinfi $i sc;riitori biserice$ti, Bucureşti, 1 ( 1 979), 2 ( 1980),
J ( 198 1 ), 4 ( 1 982), 5 ( 1 982), 7 ( 1 982), 8 ( 1 982), I l ( 1 982), 13 ( 1 987), 17 ( 1 986), 21 ( 1 987), 29
( 1982), 64 ( 1 985).
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principală a acestui t:1 pt constituind-o complexitatea fenomenului religios
amintit. Printre subiectele ce continuă sa suscite atenţia cercetători lor se
înscriu şi aspectele privitoare la riturile şi ritualurile de înmormântare specific
creştine, respectiv maniera în care s-a fitcut trecerea de la incineraţie la înhu
maţie, modul în care a fost preluata o serie de practici ftmerare păgâne, eta
pele procesului de înlocuire a ritualurilor antice cu cele ale noii religii etc"
Pentnt a oferi un răspuns corect la aceste probleme, este necesară, pe lângă o
bună cunoaştere a real ităţii arheologice, o aprofundare a prevederilor dogmati
cii creştine, mai ales a celor referitoare la dimensiunea practică a cultului. În
acest scop, exceptarea actelor conciliilor ecumenice sau locale, a textelor
patristice, a legislaţiei romana-bizantine sau a diferitelor scrieri ale unor
autori din m ileniul întâi (istorici ai B isericii, hagiografi etc.) nu poate - cre
dem - decât sa contribuie la fundamentarea demersurilor privitoare la geneza
şi răspândirea creştinismului românesc. De aceea, în rândurile de mai jos vom
oferi o serie de fragmente din literatura ecleziastică şi laică referitoare la ritul
şi ritualul ftmerar creştin, fiind convinşi că, astfel, facem un real seJViciu
arheologilor; aceasta, cu atât mai mult cu cât, nu de puţine ori, opiniile despre
un aspect sau altul al practicii ftmerare creştine sunt lipsite de un anumit
suport dogmatic, care sa le facă mai credibile, singuml argument tiind bunul
simţ. În acelaşi timp, ne vom referi la unele realităţi arheologice din alte
spaţii, pentru a putea surprinde mai uşor similitudinile cu cele de pe teritoriul
românesc, diferenţele, notele comparabile cu cele întâlnite în investigaţiile
realizate de arheologii români.
Înaintea prezentarii textelor propriu-zise, sunt necesare o serie de pre
cizări. Aşa cum se cunoaşte, eşafodajul dogmatic al creştinismului este rezul
tatul unui proces îndelungat, adesea tensional şi nu de puţine ori controversat.
Fundamentarea regulilor de credinţă s-a făcut treptae, fără, însa, a cuprinde
toate laturile vieţii creştine. De cele mai multe ori, dimensiunea practică a
religiei a fost neglijată, mtmeroase norme liturgice, ritualuri religioase. săr
bători etc. . rămânând nejom111late sau statuate in vreun document o.ficial
bisericesc sau laic. "De pilda - scria Sfântul Vasile cel Mare (ca sa menţionez

pe cel dintâi şi cel mai general) -, cine este acela care pe cei ce nădăjduim în
numele Domnului nostru I isus Hristos ne-a învăţat prin scrisoare a ne însemna
cu chipul Crucii? Care scrisoare ne-a învăţat pe noi a ne întoarce spre răsărit la
rugăciune? Care dintre sfinţi ne-a lăsat în scris cuvintele invocarii la sfinţirea
pâinii? Dar apoi? care cuvânt scris (neJ-a învăţat iarăşi ungerea cu untdelemn?
Dar de unde a se cuftmda de trei ori omul ( la botez - n.n.J? . "4• Pe de altă
parte, neincluderea tuturor aspectek>r de cult în vreo legiuire scrisa a dus la
..

apariţia unor obiceiuri .foarte variate de la o Biserică la alta, de la o zonă a
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lumii creştine la alta. Vechimea vieţii creştine, tradiţiile culturale, persona

litatea unor episcopi, autoritatea diferitelor şcoli teologice au contribuit l a
crearea unei diversităţi d e rituri, d e credinţe, d e practici, încât istoricul So
crate Scolasticul putea scrie că "e greu sau mai bine cu neputinţa de a face o
exactă enumerare de toate practicile diferite ale bisericii" 5 Aceste diferenţe
n-au fost depaşite nici chiar atunci când intrunirile episcopale (sinoade sau
concilii) şi-au asumat sarcina statu!lrii prin canoane a conduitei credincioşilor
din intreaga lume creştin!!&.
În acelaşi timp, nu trebuie pierdută din vedere realitatea politica a spaţiu
lui european, În spcţd a celui românesc, În mileniul /. În Imperiul roman,
devenit creştin, şi, apoi, in statele din v�stul continentului, existenţa unor
structuri politice bine organizate, a autorităţilor laice şi ecleziastice, a dus la
impunerea cu mai multă uşurinţa a regulilor şi practicilor de cult, la suprave
gherea mai riguroasa a disciplinei religioase, la stoparea sau cel puţin, tem
perarea tendintelor heterodoxe sau la eliminarea multor răm!lşite pagâne.
Numeroase nonne emise de puterea sacerdotal!l sau temporala au indicat
"cărţile dumnezeieşti" necesare credincioşilor', au precizat canoanele cu
valoare universală8, au statuat obligativitatea intrunirilor periodice a le epis
copilor din eparhii9, au hotărât asupra sarbătorilor şi serviciilor de cult1 0, au
stipulat înfiinţarea unor fonne de instrucţie in "ştiinţele" ecleziastice şi
profane 1 1 , au instituit reguli de comportament ale clericilor faţa de enoriaşi 1 2,
au fonnulat prevederi privitoare l a erezii n şi eventualele reminiscenţe ale
p!lgânismului 1 4 • Nu acelaşi lucru se poate spune despre spaţiul nord-dunărean,
unde incetarea stăpânirii imperiale, dispariţia treptata a vieţii urbane şi diferi
tele stăpâniri barbare n-au îng!lduit dezvoltarea unei organiz!lri ecleziastice
bine structurate, au creat intreruperi în contactele cu creştin!ltatea sudică,
astfel încât vechile culte au putut rezista timp mai indelungat, nonnele noii
religii au fost adoptate mai "liberal", pe cale populară, şi s-a putut chiar reveni
la practici ancestrale.
În sfărşit, trebuie subliniat faptul că acţiunea de convertire a diferitelor
neamuri pagâne şi atitudinea Bisericii faţa de ele au îmbrăcat fonne variate de
manifestare, de la gcntcs la altele, de la o epocă la alta 1 5 ; interesele politice,
starea culturala a credincioşilor sau statutul lor politico-administrativ au impus
- nu o data - o anumită abilitate din partea autorităţilor ecleziastice şi laice,
acceptarea unor concesii, abateri de la prevederile canonice, o firească tole
ranţa in observarea regulilor noii religii (text 1 ) 1 6
Precizarea acestor elemente nu este lipsită de importanţa, credem, pentru
discuţia de faţa, întrucât ea ne ajută � înţelegem mai bine realitatea arheolo
gica. Mai întâi, va trebui sa acceptăm ideea că nu vom giJsi Întotdeauna În sur
sele creştine un suport doctrinar pcntm identificarea pc teren a elementelor
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specifice de rit şi ritual ale creştinismului. Multe practici nefiind fonnulate,

altele apliciindu-se diferit de la o zona la alta, este tiresc ca evidenţa lor
arheologica sa ti e min imă. De asemenea, situaţia politica a populaţiei roma
nice nord-dunărene - atlată intre latinitas si barbaritas, supusa stapânirilor
periodice diverse - a tl:lcut ca noua religie să 1111 se propage Îll dimensiu11ca sa
i11 tegrală : multe date au rămas necunoscute timp indelungat, altele au fost
însuşite doar parţial, anum ite practici au fost eludate - unele adoptate intr-o
manieFă pagiina -, rezistenta vechilor credinţe s-a dovedit mai puternica (texte
2, 3). Cu toate acestea, credem că nici un demers asupra creştinismului nord
dunarean in mileniul 1 nu poate ti intreprins tl:lră apelul la diferitele scrieri
ecleziastice din acest interval. in c iuda conţinutului lor parcimonios, textele
respective constituie introduceri in universul ideatic al noii religii, sunt puncte
de reper pentm delimitarea elementelor creştine de altele de sorginte greco
romană, dacică sau de provenienţă barbară.
Texte
1.

C. 30 V-VI Constantinopol (Trullan) (anii 69 1 -692):
"Voind să se faca totul spre zidirea bisericii, am hotărât să
punem la ordine şi pe preoţii de la bisericile din teritoriile
barbarilor; aşadară, daca dânşii cred ca se cuvine a calca aposto
lescul canon, carele (dispune( a nu-şi lepada soţia proprie sub
cuvânt de evlavie şi a face peste cele ce s-au rânduit şi din
pricina aceasta, înţelegându-se cu sotiile lor, se reţin de
impreunare întraolalta, hotarâm ca aceştia la nici un caz să nu
mai trăiască laolalta cu acelea, ca prin aceasta să se dea dovada
deplină despre filgăduinţa lor. Şi aceasta /c-am îngăduit lor nu

pcll tl ll altceva dcccit 1111mai pcll tl ll socoti/lfa lor mică de suflet
şi pentru mora vurile lor străine, Încă IICÎil tăritc. (s.n.)
"

"

"

CBO, l,, p . .l 9 2 � CBd, p. 1 22.

Bartolomeu de Alvema, vicar de Bosnia (din care tl:lcea parte şi
Banatul Timişoarei) între 1 367- 1 407: Errorcs schismaticorum orien
talium (titlu atribuit) constata, printre alte "erori", inclusiv ale
românilor, marea diversitate a modalităţilor şi fonnulelor de botez:
2.

Sed wmsquisquc jormat sibi vcrba. sic11t sibi vidctur: ct d11m infim
dit aquam super cap11t baptiza11di, umts lcgit: "Bcati qrwntm ";
altcr: "Aspcrgcs mc "; altcr legit: "Quotquot baptizati estis, Chris
trmr i11d11istis ; altcr vcro "A l/el11ia tribus viabus; altcr: "Baptiza
tur sc1vrts Dci 110minc scmcti Pctri ve/ Dcmctrii sicut vuit quod
"

"

",
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habeat nomen. Et de XX vix invenies duos concordes in baptizandb,
sed unusq14isque laudat se super alios. Et tot truphas super baptizan
do faciunt, quod christiano intelligenti abominabile, est scire aut
videre.
Cf. Ş. Papacostea, Gcucza statului îu Evul Mediu românesc.
Studii critice, Cluj-Napoca, 1988, p. 2 1 2, nota 23.

3. Enciclica mitropolitului Neofit denunta superstiţiile clerului şi
poporului Ţării Româneşti (către 1 738- 1 748):
"Dovedit şi foarte arătat iaste, cum că călcarea poruncilor lui
Dumnezeu face pre cei ce )a. calcă blestemaţi. .. Deci dar pentru
ca să vă depărtaţi d� la acest blestem şi voi toţi credincioşii
creştini preoţi şi mireni, bătrâni şi tineri, bărbaţi şi mueri ca cum
n-aţi ştiut până acum aciastă călcare a poruncilor lui Dumnezeu
ce fl1ceaţi. lată că ne-am socotit să va arătăm cum că săboarele
sfinţilor părinţi şi canoanele lor când să calcă de catre creştini,
iaste ca cum ar călca cinevaşi şi dumnezeieştile scripturi, întru
care scripturi sunt scrise poruncile lu� Dumnezeu ... Ce dar, de
vreme că şi canonul 62 al sfântului sobor den Trul, poruncCşte
şi zice chiar aşa: 'Cele ce să numesc Calcndc adecă zilele cele
dentâi a le fieştecărei luni în care avea obicei Elinii de fl1cea
nişte jărtfe, şi cele ce să numesc bota şi cele ce să numesc bru
ma/ia sau rusa/ii, care era nişte praznice elineşti pentru că
brumii era poreclele lui Dionisos şi jocurile cele din vilean de
la zbor (sobor - n.n . ) ale muerilor care putea sa pricinuiască şi
multă stricăciune şi vătămare şi însăşi câte să fl1cea de oamenii
şi de muerile elineşti cu numele dumnezeilor lor celor minci
noşi dupa oarecare obicei vechi şi strCline de viata creştineascl1,
acestea toate le lepădăm şi poruncim să nu să inbrace bărbaţii în
haine muereşti, nici muerile în haine bărbăteşti, care acestea le
fl1cea Elenii pre la praznicile lui Dionisos jucând' 1 7 Ci dar pre
cei ce să ispitesc de acum înainte a face vreuna dentr-acestea ce
s-au grăit mai sus, ştiind aceste hotărâri ale noastră, pre aceştiia,
de vor fi clerici, poruncim să se catherisească, iar de vor fi
m ireni, să se afurisească.
Aşijderea, şi c an on u l al 63 tot al acestui sfânt săbor aşa zice:
Ch i a r focur i l e ce sa !!prind dt: catre unii la începeri le luni lor,
'

înaintea pruvă l i i l o r sau a casi lor lor, care aceste focuri sa şi

ispitesc oarecarii de le săr dupa vreun obicei vechi u e l inesc,
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acestea de acum inainte poruncim sa sa inceteze' 18• Carele dar
va mai face vreuna ca aciasta, de va fi cliric sa sa catherisească,
iar de va ti mirean să sa afuriseasca. Deci dar şi noi, dupa po
runca stinţilor părinţi, parinteste va sflltuim şi va invatam pre
voi pre toti, preoţi şi min!ni, bărbaţi şi mueri, mari şi mici, de
acum inainte să încetaţi de unile ca acestea diavoleşti obiceiuri,
care faceţi unii, dupre cum sunt borăccanii ce sa inbracă cu
haine muereşti şi călusarii de joacă pre la Rusa/ii, şi Drăgaica,
ce sa inbraca cu haine barbăteşti şi joacă la naşterea Mergatoru
lui inainte şi Botezătorului Ioan, ţiind şi sabia in mâna şi Brc
zaia ce pune pa obrazul lui o fata de ocara cu peri, chip de
mascara şi de batjocura şi joaca pe la naşterea D<o>mnului
H<risto>s şi devia ce iaste căpăţână de râmătoriu şi umbl�
ţiganii cu dânsa in ziua ajunului sfântului marelui ierarh Vasilie
şi pcJpămda ce iaste infllşurată cu bozii şi joacă joi a treilea
să�tămână dupa Paşte şi către altele asemenea diavoleşti obi
ceiuri sănt. De vreme că pană acum, tiindca n-aţi ştiut voi cum
ca iaste călcare de lege, va ertam ca le-aţi fllcut prin neştiintă,
iar de acum inainte, dupa ce va va ceti aciasta carte a noastra, la
al oricăruia preot mahala sau la vreun sat de sa va face vreun
obiceiu ca acesta diavolesc, de va putea preotul, să-I oprească
sa nu să facă, iar de nu va putea să-I oprească, să vie sa ne facă
noao in ştire, iar de care cumva nu ne va face el noao in ştire iar
oricarile mirean, barbat sau muiare sau tigan sau ţigancă va
indrazni de acum inainte sa facă vreuna dentru acestea obiceiuri
dinvoleşti, să fie afurisit de la Tatăl şi de la Fiul şi de la Sfântul
Duh şi să fie afară de Biserica lui H<risto>s. Şi nici de o muri,
nimenea sa nu indrăznească să-I îngroape nici pre el, nici pre
muerea lui, nici pre copiii lui . . . "
C[ 1' .S. Nasturcl,

/� rhri.•·timli.mrc ro rmwi11 a t ·cpoqllc

de.•·

im·asimr.•·

barbam•·. exlms din "Bulctinul Bibliotecii Româ

integral

p.

ne", S.N., voi. XI (XV), Frcihurg, 1 984,
·-

p.

248-250 (textul

248-2� 1 ).

1 . Ritul funerar

Un "discurs asupra morţii" in creştinism s-a închegat foarte greu, respec
tiv către anii 200-250, dar şi dupa această dată el ramiine inca insuficient
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structura t ' '' Abia prin opera l u i August i n şi Grigore cel \!Iare. în Occ ident. si a
l u i Ephrem Syrul si I oan Damaschin, în Orien l . s-au elaborat norme scrise
privitoare la ritua l u l înmormfint�r i i crestine�" Cu t oa t e acestea, multe aspecte
nu ramas nestntuate. printre care si cel pri v i tor la ritu l funernr. in aceasta
pri v i n�:t se adm i te. de ob icei. că, sub in tluentn cn:şt i n ismu l u i . n avut loc
moditicarea cutumelor funerare. printre cnre si substituirea incineratiei cu
înlunn at i a�' Aceast� opinie are la bnza m a i degrnb."' bunul -simt decât rigurozi
t atea st i in t i tica, pentru ca Btscricct 11-t/ elaborat n ici o 1/0/"11/(} CII \'aloarc dog
lllllfictl ,·alabilci in intrcagc 1 l11mc crcstinci. Autoritati l e eclezinstice romano
catolice si-nu preciza t pozi t i a abia în u l t im a sut� de nni. acceptand i n c i nerntia
trupurilor. pe cfind cele ort(1doxe n-au luat în d i scutie acest nspect nici pfină
astăzi::
R a t i u n i de natur::\ bibl ic� ( a v ert ismentul din Facerea, 3. 1 9 : "p:lmânt eşt i

şi in p.'lmânt h: ,·ei i ntoa rc e'' ) , dogmatică ( trupul \1antuitoru l u i a fost pus in
mormânt: sc0pul credintei este mantui rea). mora lă (cinst i rea m0aştelor) si

tra d i� iona li'l ( înhumatia era ritul specific rel igiei evreiest i='; pri m i i crest i n i au

fost ingr0pa t i ) a u c0ndus la opinia că rel igia l u i Hrist0s a îm b răt i sa t de la

inceputuri inhumatia:• M a i m u l t. a n t ropologia si soteriologia crest ina atirm:l 

pe f0ndul m a i l a rg a l concept iei despre renasterea universa la�' - ideea re
demt i u n i i t rupur i l or în vederea Judecat i i de Apoi si a dobândirii v i et i i
,· esni ce=•· Drept mm a re.

s .:

proc lami'l permanentn naturi i materiale a corpur i lor

si identi ta tea lor îna i n te si dupa resu recţie ( t e x t e 4-6). De aceea. asa c um se
desprinde din unele texte a l e npologeti lor. creşt i n i i tim pmi i au respins cre
mat i unea ( texte 7, 8 ). preferând inhumatia ( text 9) .V11 c.\ islil. in�ii, nici
.

ccmun n11i� de

I'I'CIIII

1111

concili11 ecllmenic care sci intcr:icci incincraţia si sti

dcclc ll ·c tid1 11111c1fia ca rit obligclforill.

S i ngura prevedere de acest gen se

î n t :i l n .:s t e in nctele si nodu l u i de I n Paderborn ( S a x o n i a ) d i n 785. prin care se
i n t erzicea, sub amenintarea pedepsei capita le, incinernrea corpuri lor de către

saxon i i abia convert i t i ( t rext 1 0): ea se înscrie în a nsambl u l măsuri lor punitive
luate de Carol cel M a re pentru distrugeren păgânismului în Saxonin s i grflbiren

crest i nării popu l n t i e i de a ici:'

Trecerea de la i n c i nera t ie In înhum n t ie n fost un proces inddunga t . Se

cunoaste, în nc est sens. fn pt u l ca în Imperiul rom nn. în momentul nscensiunii

crest i n ism u l u i . înhumntin se genem l i znse deja sub i n tluenta cultelor orien
ta le:' Cu t oat e acestea, la -�/iirsitul sccol11l11i al I J "-Ica. crestinii practic.m litccl
incinaaria la 1111 loc c11 inlt 11maria ( CT!t. 9. 1 7. 6) ( text I l f" Decadenta păgâ

n ism u l u i a dus l a in locuirea treptnta a prnct i c i i a rderi i cndnvrelor. încât Ma
crobiu (Sar. V I I , 7. � ) scria că ea d isp.'lruse complc:t în epoca sa'" Cu toate
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acestea, in anum ite zone ale fostului Imperiu roman, crematiunea s-a mentinut
un timp mai indelungat, t:1pt confirmat atât de texte (text 1 2 ), cât şi de
descoperiri arheologice. Astfel, morminte de incineraţie se intâ lnesc în epoca
merovingian:i in Franţa ( Envermeu (Seine-Jnterieure), Blaru (Seine-et-Oise),
Hermes (Oise), Soyria şi Monnet-la-V i lle (Jura), Hermeville (Meuse), Groisy
(Haute-Savoie)), Belgia (Zemmerzake, Port-Arthur, Brecht - toate din secolul
VII), Olanda (Wageningen, Katwijk-Binnen - secolele V J -V J L L'trecht, Pullen
- secolele IX şi chiar X), pe Rhinul m ijlociu (Wa lsum - sfârşitul secolului
VI-secolul VIII, Hal tern - secolul VII, Xanten - secolul V I II etc. )" De
asemenea, o reminscenta a incineraţiei o constituie utilizarea focurilor rituale,
purificatoare ale mormintelor, aşa cum se obsetvă in multe descoperiri din
Ga llia secolelor V-VI - Lorraine (lmling-Xouaxange in Moselle, Tremont în
Meuse), Champagne (Justice de Haus şi Maltrat în Mame, Lezeville in Haute
Marne), Franche-Comte (Audincourt în Doubs), Nom1andie (Londinieres şi
Parfondeval in Seine-lnterieure), Île-de-France (Palay în Seine-et-Marnef:
Această practică a .fost atribuită il!fluentei germanicilor, la care exista obi
ceiul arderii gropii sau a unor fragmente de oase'' (text 1 3 ) Arheologii au
observat faptul că incineraţia dispare mai rapid în acele zone puternic romani
zale (câmpii le Garonne-ului, sudul Masivului Central )'�, menţiniindu-se un
timp mai îndelungat în regiunile unde influenţa romană a fost mai redusă,
precum şi în mediul rural, ataşat multă vreme credinţelor ancestrale11
Cremaţiunea corpurilor s-a menţinut "mai mult decât sporadic" şi în alte
zone ale Europei. De exemplu, la slav i i occidentali, ea a supravieţuit până in
secolul al XII-lea, deşi B iserica luptase împotriva ei încă din secolul al
X-lea16 Ea se întâlneşte chiar şi în sud-estul Europei, aşa cum o atesta desco
peririle de la Bostaniste (Macedonia) (mijlocul secolului al iV-Iea)17
Pentru istoria creştinismului, problema ritului fi.merar prezintă un interes
aparte. Aşa cum arată descoperirile şi analizele întreprinse de arheologi, în
Dobrogea romană, ca în întreg imperiul, de altfel, înhumaţia s-a generalizat
încă din secolul al III-lea, sub influenţa religiilor venite din Orient'x, spre
deosebire de Dacia, unde incineraţia era aproape exclusivăw În spaţiul extra
carpatic, inhumaţra se uti liza cu precădere pentru copii (secolele 11-111)�0 În
secolele IV-VI, inscripţiile, textele martirice şi descoperirile arheologice din
Dobrogea romana-bizantină probează practicarea generală a înhumaţid 1 ,
semn incontestabil a l crestinismului locuitorilor din provincie. În fosta Dacie
romană, în primul secol de după părăsirea aureliană, înhumaţia devine regulă
in mediul urban (Apulum, Potaissa, Napoca, Ulpia Traiana), incineraţia ltlmâ
niind predominantă in lumea rurală: folosirea i'n h umatiei este apreciată ca o
.
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do ntdcl a penetratiei creştinismultu�=

La est şi sud de CarpMi, in mediul

tiind

Sântana de \1ures. se observă prezenta biritua l ism u lui. ritul incineratiei

considerat o intl uenttl a ti1ctoru l u i autohton geto-dacicJ' Cât priveşte morm in

tde de inhumat ie. s-a thcut aprecierea efi. prin anum ite caracteristici ( orientare

V-E,

pot

lipsa ofra ndelor. sar:kia sau l ipsa inventamlui funerar), unele di ntre ele

ti ca l i ti cate drept creşt ineJJ; Martiriul Sjiintului Sai'CI Gotul arata, de altfel,

ca locuitorii care im brtltişasera re l igia lui Hristos practicau inhumatiaJ'

in a doua parte a m i h:niului marilor migrat i i , in spat iul carpato-duna
reano-pontic. sunt documentate numeroase morminte de incineratie"" faptul
este aproape curios, daca se are in vedere numarul - de asemenea, foarte
ridicat - al obiectelor creşt ine din diferite asezari, care

probeaza

creşt i n al popu latiei. Fata de acest fenomen, istoriogratia româneasca

statutul

a

incer

cat m u ltiple expl icatii, precum activarea tradit i ilor loca le geto-dacice�7 sau

prin
Apahida şi

romaneJ", prezenta unor gmpe a l ogeneJ�. dintre care slavii târz i i , arestati
unele necropole tumulan: in Transilvania (N uşt:1 lllu - jud. Sll laj.

Someşeni - j ud. Cluj )"', au fost cei m a i importanti. in acest context, este greu
sa se sust i na apartenenta celor incinerati la comunitatea crestini lor,

deşi

o

anumita toleranta fa ta de o populatie nesupusa vreunui control laic şi eclezias
tic centra l i za t nu este exc lusa din partea B iseri c i i . in orice caz, tie ca o atri
buim intluentelor antice locale (getice, greco-romane), tie o expl icăm prin

o
demon

prezenta a logen i lor pagân i , mentinerea incineratiei ca practică funerara
perioada m a i indel ungata, concomitent cu raspând irea noii rel ig i i, este

stratii atât de descoperirile a rheologice", de elementele de natura etnogratica
şi folc lorici'l\:. dar si de informat i i scrise din pl ina epocă medievala (tellt

1 4) şi

de la inceputul modern itat i i\'.

T�xte

Il, 1 O, 3 (anul 229):
"Si trupurile noastre - aşa trebuie sa credem - cad ca şi

4. Origen, Peri arhon,

grauntele, in pământ, dar in ele se află un principiu formator,

a murit, a
s-a descompus, acest principiu formator. . . va ridica
aceste corpuri din pamânt, le va reface, le va

care contine in el substanţă tmpească şi, dupa ce
putrezit şi
din

nou

restaura . . .

"

J•sn, s, p. 1 12.
!'.

Rutin de Aqui leea (anii 345-4 1 1 ), Mc1rturisirc de crcdinttJ orto

doxil,

IV

(Despre til l'icrea mo11ilor):
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"Noi marturisim insa, curat şi deplin, ca va fi invierea trupului
nostru in care vieţuim acum. Noi nu spunem, cum ne învinuiesc
unii pe nedrept, ca pentru aceasta inviere va fi un alt trup, ci
spunem ca va fi însuşi acest trup, care, nici in intregimea lui nu
va avea vreun membru taiat, şi nici o parte a acestui trup nu va
fi retezata, ci acestui trup, la inviere, nu-i va lipsi nimic din
toata natura sa, decât numai stricaciunea."
Traducere şi prezentare de N. Petres..:u , in M0, 36, 1 984, !'i-6,
p. J!'iC..

27 (sec. VIII):
"Credem şi in invierea morţilor. .. Iar când spunem inviere,
spunem invierea trupurilor, deoarece invierea este starea de a
doua a celui cazut.. . Prin urmare, însuşi corpul coruptibil şi
descompus, însuşi va invia incoruptibil..."

6. Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, IV,

/0, l , p. 3 1 9-320.

7. Tertulian, De anima, LI, 4 (anii

208-2 1 1 ) :

"... de aceea, ferind in chip superfluu sufletele, ei [paginii n.n. ) spun ca trebuie arse corpurile. Alta este, insa, raţiunea
acestei pietaţi, nu ocrotitoare a ramaşiţelor sufletului, ci adver
sar! a cruzimii fatA de corp, pe care omul nu trebuie sa-t dea ca
pentru ispaşirea unei pedepse."
PSB, J, p. 326.

8. Minucius Felix, Octavitu, XI, 4 (intre 202-246):
"De aceea (crestinii - n.n. ) afuriscsc rugurile, condamnând
m·derea cadavrelor, ca şi când corpul, şi flra atingerea flacari

lor, nu s-ar preface in tArina cu trecerea anilor." (s.n.)
PSB, J, p. 362.

XXXIV, 1 0:
"Corpul, chiar daca s-ar usca şi s-ar preface in praf, daca s-ar
descompune în apa, daca ar deveni cenuşa., numai pentru noi se
pierde, nu mai exista., dar pentru Dumnezeu se pastreaza., caci
Lui îi este data paza elementelor. Noi (crestinii - n.n.J nu ne

9. /bidem,

temem,

C/1111

spuneti voi, să nu stiferim vreo stricdciune la

inmon11ântare, ci 11e folosim de
îngropării."

tm

obicei vechi si bun, acela al

(s.n.)

PSB, 3, p. 389.
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1 0. Capitulalio de parlibus Saxoniae, 775-790, 7, M. G.H. , Capitula
riu regum Fmncomm, t. 1, p. 69: Si quis corpus defimcti hominis
secrmdwn l'ilum paganomm jlamma consunli Jecerit, el ossa eius ad
cinerem redierit, capitae prmietur.
Apud Ecl. Salin, La civilisatioll mcrovillgielllle d'apres les
scpultures.les texlcs el le laboiratoire, deuxieme partie, Les
scpultul'cs, Paris, 1 973, p. 358, text 1 43
Hefele, V, p. 53
=

(fonna prescurtabl, tradusa).

1 1 . CTh, 9, 1 7, 6 (30 iul. 3 8 1 ) : /mppp. Gratianus, Valenlinianus el
Theodosius AAA. Pancralio P{raefecto) Vfrbi}. Omnia quae supra
ten·am 11171is clausa ve/ sarcofagis corpora delinenlur, exh·a urbem
de/ata ponantw·, 111 el hiunanitatis inslar exhibeanl et relinq11ant
incolamm demicilio sanctilatem . . .
J1reodosia11i Libri XVI cwn collslitutio11ibus Sinnomlia11is, ed.
112, Berlin, 1 90 5 , p. 465 Glu.•l, 1, 2, 2, in Corpus
Jurius Civilis, III, Novellae, ed. R. Schoell, Frankfurt am
Mommsen,

=

Mein, 1 968, p. 1 2.

1 2. Sidonius, Apollinarus, Epistulae, III, 1 2, M. G.H. , Auct. anti
quiss. , t. VIII, p. 47: în cimitirul unde odihnea bunicul scriitorului şi

"în care nu se mai deschiseserll gropi de mult timp" mormintele erau
atât de incineraţie, cât şi de inhumaţie (Camp11s autem ipse dudrmr

refertus tam b11stualibus favillis quam cadaveribus nul/am iam diu
scrobem recipiebat).
Apud Ed. Sa lin,

op.cit., p. 357, text 1 4 1 .

13. Vita sancti Amulfi, 1 2, M. G.H. , Script. rer. mer�vingic., 11, p.
436: în timp ce Stăntul Amulf (580-640) vizita Thuringia impreuna
cu regele Dagobert, acesta din urma a dat focului cadavru) decapitat
al unui bolnav (Post haec autem c11m (Amu(fits) patrias Toringol'llm

cum codem rege invidendas intrasset, forte fitil quidam procel'llnr
nomine Noddilo p11erom atque parentem srmm quem satis diligebat
supremis jimemret jletibus; nam el sanguinilatis propinq140 et
amicicia eidem insolr4bile irmgebatur affectrt. Rege autem iam quan
tociru ex cadem properante vi/la, nihil angustianli alird aderat, nisi,
/anguentis capite anrputato� more gentilium cadm•cr ignibru combu
rendum h·aderelur).
Apuci

Ed.

Salin, up.cit. ,

p. 396-397, text 233.
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Îndreptarea Legii, glava 378 ( 1 65 2 ) :
davrelor considerate a ti strigo i .
1 4.

se interzice a rderea ca

" I a r a c e i ce a rd p e fraţ i i l o r crest i n i si fa c atâta �cat d e m a re,
îngrozeşte-te

soare şi-i

acopere

întru

întunearecule:

si

tu.

păm ântule, gem i ş i - i înghiţi, si nu num a i pre dâns i i , ce si pre

ceia ce- i îndea mnă . . . de ce câţi veti sa nu mergeti în iad
m unciţi, de a cest d i a volesc lucru

să fugiti departe. a decă

să

vă

să nu

a rdeţi trupuri l e morţ i lor, nici să creadeti câte se arată pre acel
tmp m ort. . . "
Îwll'<'f'llll't'll /.,·gii 1 fl5l, llu�urcsl i. 1 1)(•2. p. -� " 1 -.l' .l.
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Note
1 . N. Gmlea, 1 . Ohiurco, Di11 istoria rrc.)·tilli.wtllllui la romtilli. Mtlrturii arlwulo)dt·e, Orml ea, 1 988;

D. Gh. Teodor, CreşJi11ism ul la e.<t de ( ·,".,,ali tie la origi11i ptÎIItl tir scmlul al XIV-h<11, lasi,
1 99 1 ; 1. Ba mea, Arta cr<<Ştilltl tir Rumti11i11, 1 , Oucureşli, 1 979; M. Pacumriu, l<torill llisericii
Ortodo.w Ronui11e, ed. a 1 1 -a, llucurL-sli, 1 992.

2. D. lih. Teodor, up.<'ÎI., p. 1 1 2- l l .l .

.1. Pen l m cron o l ogi a d og rnal icii creşline, cf. E. !bag, 1/istoirc tk.• dugmcs rhrcticus, 1. Paris, 1 862,
p. 8 1 -84 ;

J. Tixeron l, Histuirc

E. llmnişle, Origi11ca.

de., dogmes

instituirea

dtms f' A11tiquitc chrctietme, l, Pa ris, 1 924, p. 1 �-30;

..,.; dc=1·oltarca cultului rresti11, in ST, 1 5, 1 9h.1, .1-4, p.

1 .1 1 - 1 40 ; I.G. ( :oman, Ptltrolu�:ia. 1 . Hucuresli, 1 984, p. 25-.1.1.
4. C 9 1 Vasile cel Mare (anui .H5 ) - CBO, Il,. p. 1 39- 1 40

�

CBo', p . .194-.195.

5. Socmle Scolaslicul, Istoria biseric<'tL,ctl, V, 22, lrnelucere el e 1. liheorghian, llucurcşli, 1 899, p.
27.1; c f. si Sozorncn , Moria biscrirca.,·fl, VII, 1 9, lrneluccre de 1. G heo rghian, Ducurcsli, 1 899, p.
298-.100; Epiphanios, E.'J"''"'rca rn•tlill/ci, 10, .1 , in F//l)R, Il, p. 1 75; penlm fenomenu l ge

neral, E. llra n isl e, l 111ijimnillllt.'a ,;, .rt11·tir.o;irca scn ·iriilor dil·iuc, in s1: 9-1 O, 1 949, p. 7lt 1 -8 1 .l .

6. V. Loichila, //ott/nirih< ..,.; de/illi/iile tlogmdor tk rrcdi11/tl ale celor şapte .•inutldc et·umenirc, in

MII, 9, 1 959, 1 -2 , p. 25-44; 1.0. Coman, Sinumicle ccumcnire ca cXfll·csi<· 11 wri,·cr.mlittl/ii
biscri.·eşti, in sr. 1 9, 1 967, 1 -2, p . .l-22; J.-M.-A. Salles-Dahadie, Les Culldlcs OccunwllitfUCS

dmrs / 'histoin', <.iencve, 1 96.l , p. 5 - 1 0.
7. Cf. c. 60 Laoelin•ea (.14.1)

C/10, 1 1 1 , p. 1 I II = CBo', p. 230-2.H ; c. 24 Cart agin a (4 1 9) CBO,
p. 1 78 = CHo', p. 252; c. 2 Sf. Alanasie cel Mare - CBO, Il,, p. 30-32 = CBO', p . .l35-.B6;
canonul Sf. Grigorc Teologul - CBO, Il,, p. 1 57- 1 58 � CBd, p. 403; canonul Sf. Amfilohie
(episcop ele lconium la s fă � ilu l secolului al IV-l ea) - CBO, Il,, p. 1 59- l (>(J � CBo', p. 403-404;
Sf. Chiril al lemsalimului, Ctltchcztr IV, 3.1-37 (anul 348 S:IU 350) ·- 10, 6, p. 1 29- l .l.l; e. 4- 1 3,
1 5, Reims ( 8 1.1 ) - HCfele, V, p. 1 82; e. 1 7 Tours ( 8 1 3) - lhiticm, p. 1 87; e. 2 Mayen7�� ( 847) 
/bitkm, p. 328 = DC, Il, p. 25; c. 85 aposlolic - CBO, 1 1 , p. 3 1 4 = CBo', p. 50 = Hefe le, 1, p.
64.1-644.
Il,,

8. C. 2 V-VI Conslanlinopol (Tmllan) (69 1 -692) - CBO, 11, p. 305 -30 7

= CBo', p. 1 00- 1 0 1 =
eno, 1,, p. 490-49 1 = eno', p.
1 6 1 - 1 62 ; de asemenea, vezi CHO, 1 1 , p. 47-48, 59-60. Penlm Occ ident, c. �.l Frankli1r1 (7 94) 
HCfclc, V, p. 1 1 7; c. 1 0- 1 2 Aix-la-Chapellc (802) - Ibidem , p. 1 64.

I ICfCic, IV, p. 2 1 1

·�

DC, 1, p. 3.1C>; c. 1 VII Niceea (7 87 ) -

9. C. 5 1 N iceea (.12�) ·- ('JlO, 1., p. 28 = CBo', p. 54 = COD, p. 8 = HCfclc, V, p . .176; c. 19 IV
Calc hedon (4� 1 ) - · CBO, 1., p: 238 = CBo', p. 88-89 = ('()/), p. 96 = {)( ', 1, p. 2.1.1; c. 8 V-VI
Consla nl in opol (Tmllan) - C/10. 1:, p . .1.10-.13 1 = CBo', p. 1 08- 1 09 = DC. 1, 337 = I I Cfi:le, IV,
p. 2 1 2 ; c. 2 0 A nli o h ia (.14 1 )
( '80, 1 1 1 , p. 77-78 = CBo', p. 2 1 .1 = Hefcle, 1 , p. 51 1 ; c. 6 Ries
hach si Frei si n g (799) - I ICfcle, V, p. 1 �4; c. 26 Paris (829) -· lbitkm, p. 2�11; conci l i u l ele la
H ippona (Africa) - DC, Il, p . 1 95; c . .17 aposlo l i c - CBO, 11, p . 244 = eno', p. 28 = Hi:fi: l e, 1, p.
629.

10. De exemplu , c. 79 A ix-la-Chapclle (789) (cânlecele pe care trehu iau sa le cunoasca credincioşii)
l lelclc, V, p. 92; c . .1 Sal:thurg (799) (1'! procesiun ile din li m pul Paşlelor se va cânla Kyrie
dci.m11) - lbitlcm, p. 1 �7; c. 1 9 Aix-la-Chapelle (809) (princ ipalele sarhlllo ri c rcşline ele pesl e
an)

p. 6 X .

ll>idcm, p. 1 76; c. 50 Aix-la-Chapelle ( 8 1 7 ) ( se prescriu psal mi i penlm elefuncli) -
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instructiei; in marile d i occze se
vor fo nda ma i mul te şco l i ) l lcfcle, V, p. 227-228; c. 4 Roma ( 1 5 nov. 826) (epi scop ii , preotii,
diaconii şi suhdiaconii ignoranti vor fi o hl igat i sa se instruiasca)
Ibidem, p. 24.1
DC , IV, p.
204; c. 34 Roma ( 1 5 nov. 82(•) ( in toate h ise ric i le epi sc opal e sau de sat şi, mai ales, acolo unde
este necesar vor fi "'"J.:-islri el doclarc.• care vor preda arles /ihcralcs si sa11cla dogm<�la ) ..
Het'ele, V, p. 24 5 DC, IV, p. 203; c. 5 Urb.r regia Tici11a ( Pavia) (805) ( ep i scopu l va studia
asiduu şi va instrui c l eri c ii subordonati ş i pop o rul ) - HCfeli:, V, p . .l8.l DC, III, p. 358; c. 1 K
Val en ce ( Franta) (8-9 ian. K 5 5 ) ( ep i scopii se vor consulta pent ru organ izarea scolilor necesare
invatArii st i i nte lor edcziastice şi prof:me si a cânn•lui hisericesc) -- Hi:fele, V, p. 40 3 DC, VI, p.
21 etc. Pen tr u forma rea rcli g ioa sll n c l eri c i lo r şi instructia popoiu l u i, cf. P. Richi:, L<1 •·ie qlloli
die/11/C dans / 'Empirc carolingicn, Pa ri s , 1 973, p. 227-240; J. Chelini, /. 'aubc du Moycn Âgc.
Naissancc de la chrctic11tC occidcnlalc. /.<1 1·ic n•ligic•«c tlcs lai'cs dam /'Ew·opc Ctlrolillgicllll<'

I l . C. 5 Attigny (822) (necesitatea ameliomrii sinmtiei scolilor ut il e
·-

�

=

=

�

(750-9011), Pnris, 1 99 1 .

1 2. C. 5 Aix-la-Chapclle (80 1 ) (ep iscopu l trehuic sn-şi invete pororul Tatal No st ru si Sim ho lu l ) Hi:fi:li:, V, p. 1 63 ; c . .l Aix-ln-Cimrclle (809) (aceensi prevedere) - lbitlcm, p. 1 74; c. 2 Reims
( 8 1 3) (aceeaşi r rcv cd e rc ) - lbitlcm, 1" · 1 82; c. 45 Mayen:t.a ( 8 1.l ) (ep iscop ul va face cunoscut
Tatal Nostru in limba ma te mâ :1 credinciosilor) lbitlcm, p. 1 86; regu la 77 din coleclia de acte
.
sinodale a Sf. llonif �ciu ( mijlocul secolului VIII) ( fi ecare preot va face cu noscut neo fitilor, in
l i mba matema, formula de :1bju ra re Şi pro fes iun ea de c redin ta) - lbitlcm, IV, p. 490; c. 1 Aix-la
Ch apel l e (809) (c le rul vn t reh u i s.1 cunoasca p e rson a l pa roh ii le) -- lbitlcm , V, p. 1 74; c. 1 5 Reims

( 8 1 3) ( ep iscop ii vor traduce omiliile Parintilor in limba tarii) - /bitlcm, p. 1 82; c. 17 Tours (8 1 3)
( ep iscop i i vor intocm i o cu l egere de omilii şi le vor t raduce in I'JLrlicmll Roma11a111 lunguam ""'
T11eoliscam) - Ibidem, p. 1 87; c. 2 Mayenz.a (847) (aceeaşi p revedere) - Jbitlcm, p. 328
DC,
III, p. 25; c. 6 Paris (826) (nu vor fi botezati acei care nu sunt su fi c i ent instruiti in ·c redi nta
creştinA) - Hi:fi:li:, V, p. 255
DC, III, p. 302; c. 8 A i x - l a-Ch apel l e (836) (sacerdotii vor trebui
sa faca en o riaş il o r o instructie clanl şi utila) - Het'ele, V, p. 383 " DC, III, p. 358.
=

=

13.

Numeroase concilii ecumenice şi locale au condamnat erezi ile.

1 4. Ştirile sunt foarte abundente; cu toate- mAsurile luate, insa, evangheliz.area s-a lovit de

1 S.
16.

ataşamentul tenace, niciodata invins definitiv, al oamenilor la credintele ancestrale - vezi doar
voi. Le Mon olhcisme. MytJ1es el lradilions, sous la direction de A. Akoun, Brepols, 1990.
De exem p lu , converti rea saxonilor s-a lllcut prin foi1JI.

Vezi Responsa tul cunsulla Bulgm·orrun din 866 a papei Nicolae, prin care pontiful roman
aducea la cunoşiinta conducatorilor bulgari regulile ce trebuiau unnate pentru convertire. Im
presia care se degaja este aceea a unei lipse totale .te ex igenta, concesiile fiind determinate de
ratiuni po liti ce; iata câteva exemplu: reg. :l : p racti c il e din lliserica latina pentru cAsatorie nu sunt
absolut necesare; cele mni multe dintre e le pot li elu date daca e vorba de oameni saraci; reg.
]4-36: când nu este necesar, se vor evitn luptele; reg. 4 1 : nim en i nu poate fi fortat sa imbnltiJeze
creştinismul; reg. 49: toate p ract ici l e care n u constituie pacate vor fi con serv ate dupa trecerea la
creştinism; reg. 1 02 : nimeni nu po ate fi adus cu forta la noua religie - cf. Hefi:le, V, p. 565-569.
Aceasta toleranta a provocat reactia foarte violenta - des igu r, exagerata - a patriarhului Folie,
care, intrco scrisoare adresata epi scop i l o r orientali, denunta practicile con tra re c.anoanelor pro
po vaduite bulgari lo r de acesti "oameni ai tenebrelor" (clericii occidental i ) - Ibidem, p. 572. La
fel de sugestiva este, de asemenea, o epistola a aceluiasi patriarh, trimisa printului armean
monofizit Ashat (aprox. 869): "Daca vreunul nu consimte imediat sa admita principiile exacte
ale dreptei credinte, noi nu-l trecem in rândul oamenilor nebuni ... Se cun osc oamenii supuşi
prejudecatilor, nu-i uşor sa-i smulgi unei idei preconcepute ... " - cf. 1. Iordache, Douil scrisori
inedite ale PalrÎ<Irlmlui Folie cYIJ1·e armeni, in MO, 24, 1 972, 5-6, p. 399; cf. şi text L
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1 7. Textul acestui canon este unn4torul: "Aşa-zisele Calende şi cele numite Vota şi cele chemate

Brumolia, şi pnlznuirea care se face in cea dintâi zi a lunii lui Martie, voim ca de indatA sa fie
scoasa din vietuirea credincioşilor. Dar mai lepadam şi jocurile obşteşti ale femeilor, ca necu- ,
viincioase şi ca putând naşte multa paguba şi vatamare, dar inca şi jocurile jucate fie de barbati,
fie de femei, in numele celor numiti in mod mincinos dumnezei de catre elini [pagâni - n.n.J şi
slujbele ce se fac dupa un obicei vechi şi strain creştini lor orânduind ca nici un barbat sa nu se
imbrace in haina femeiasca sau femeia, in cea care se potriveşte barbatilor, dar nici sa nu puie
asupra lor obrnze (m&şti - n.n.J de haz (comice - n.n.J, sau de batjocura (satirice - n.n.J, inchi
puind satiri, sau de jale (tragice - n.n.J, nici sa nu strige numele blestematului Dionisos când se
strivesc strugurii in teascuri, nici tumând vinul in vase sa nu stâmeasca râsul lllptuind cele ale
ratacirii diavoleşti sub chipul neştiintei sau al deşertaciunii. De aceea, cei care de acum inainte
s-ar apuca sa faca ceva din cele zise mai inainte, dupa ce au fost puşi in cunoştiniA, acestora
ponmcim ca aceştia, daca ar li clerici, sa se cateriseasca iar, daca ar fi laici, sa se afuriseasca" cf. CB02, p. 1 4 1 (!lira interventiile editorului).
1 8. Este vorba, de fapt, de canonul 65 al aceluiaşi sinod: "Poruncim de la canonul de fata sa înce

teze focurile care se aprind de catre unii la lunile noi, inaintea salaşelor proprii de lucruri sau a
caselor şi pe care, dupa un obicei vechi, se apuca sa le sara. De aceea, oricine ar face ceva de
acest fel, daca ar li cleric sa se cateriseasca iar daca ar li laic sa se afuriseasca ... " - cf. CBO\ p.
1 43 .

1 9. C. Vogel, Le banquct fwuiraire palcochrctien - w1e fote du dCJW•ct et des sun•ivants, in Le

ch1i•lianisme populaire. Les dossicrs de /'histoirc, sous la direction de B. Plongeron et R.
Pannet, Mayenne, 1 976, p. 62; P.-A. Fevrier, La mort chrctienne: imacs el vccu collectif, in
Histoire vccue du pcuple chrctien, l, De la clandestinit.C a la chrctient.C, sous la direction de J.
Delumeau, Toulouse, 1 979, p. 79.

20. B. Cireşanu, Tezaurul liturgic, 111, Bucureşti, 1 9 1 2 , p. 352-356.

2 1 . M. Cabalska, ttude s1u· la religion des peuplades conccmant l'inci11cration, in Actcs du Vl/r

Congres des sciences prchistoriques ct protohistorique.s, Beograd, 9-15 septembrie 1971, 1,
Beograd, 1 973, p. 273; A. Dierkens, Cimiticrcs mcrovingie�u et histoire du Haul Moyen Âge.
Chronologie�<;ociCt.C-Rcligion, in Acta Historica Bruxellensia, IV, Histoire ct mcthode, Bru
xelles, 1 98 1 , p. 1 5-70; H. Roosens, Rejlcts de christianisation dans les cimiticrcs merovingicns,
in Les ttudes Classiq1res, 53, 1 985, 1 , p . 1 1 - 1 35; B. Young, Paganisme, christianismc ct ritcs
fimcmircs mcro••ingicns, in Archeologie medievale, 7, 1977, p. 5-8 1 .

22. VI. Prelipceanu, Incilwra(ia morţilor $i teologia ortodoxiJ, in ST, 14, 1 962, 7-8, p. 4 14-428;

idem, /n leg(JturtJ cu problema incinera(ici, in BOR, 85, 1 967, 1 1 - 1 2, p. 1 1 89-1 1 93; N. Sebeşan,
Este incincra(ia interzi.•(l de BiscrictJ?, in MB, 38, 1 988, 1 , p. 1 1 1 - 1 12; N. Neaga, Incinerarea $i
Îllmormântarea Îll i11mina Sfintei Scripturi, in "Teologie şi via!B", S.N., 1 (77 ), 1 99 1 , 1 -8, p.
8 1 -92.

23. H. Rabinowicz, Cremation, in Encyclopacdia Judaica, 5, Jerusalem, 1 972, col. 1 07 1 - 1 072.

24. J. Besson, lncini:ration, in DAFC, Il, col. 628-644;in special col. 632-644.

25 . Tertulian, De rcsurrectione comis, 12, apud I.G. Coman, op.cit., p. 5 1 0.

26. ldem, Apologcticwn, XLVJII, 4 - PSB, 3, p. 1 05 - 1 06; Niceta de Remesiana, Despre simbolul de

crcdin/d, 1 0, traducere de Şt. Alexe, in MO, 26, 1 974, 1 -2, p. 67; G. Filoramo, &chatologie, in
DECA, l, p. 847-852; H. Crouzel-V. Gross'. Ri:surcction des morts, in DECA, Il, p. 2 1 65-2 168;
B. Studer, Sot.Criologic, in DECA, Il, p. 23 1 0-23 1 3 .

2 7 . HHele, V, p. 53

=

DC, III, p. 278.
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2K. R. Jonrs, Rw·i11/ ( ",L,·Iomx of Ronw mul llw l'nll"ide!U"<'.<, in voi. 71�e Ro1111111 Ui"·t.l, Il, cditcd hy

J. Wach<" r, l.ondon and New York, I IJI\7, p. !< I C•-11 1 7.

29. cr. J. Gautlcmct , /. ·,:�ti."· dam / '/:",,.;, .,. I'IJIIIIIÎII (IV- IN si.?d,•s). Paris, 1 951\, 1'· 700.
30. /bidcm.
3 1 . Ed.

Sa l in, J.i,.\. .m/'l'il'<ll/1 '<'.\' d,, f 'illf'ÎIIcralioll <'11 Gtmlc merm·iiiJ:ÎCIIIIe, in M.:loiiJ:<'-' tl 'hi<loirc du

Moycll IÎg<• dcdil:.\' ,; la lll<'llwin• d·· /.mus 1/aft•hcll, Paris, 1 97 1 , p. 6.1�-640, in srccia l 1' ·
638-640; id cm , La ri1·ilisatio11 mcrm·iuJ:Î<'IIIIC d'atii'C.• les setmltw·c.\·. lc.< k•.rll." et le lai><JI'Oioire,

dcuxiemc pa rtic

( u.< sctmltures), Paris, 1 '1 7.1, p. 1 - 1 1 ; M. Colanlellc, .fte,mlturc <'1 tnulitio11

jimcrairc.• du V " " Xllf si<;�·lex ap. .1.-( ·

dm/.\' le•.• CalllfHIJ:II<'·' de.• Alpc.• fram;oim• du Non/

(Dromc. l";rc, Sm·oi<·. l!.mtc-Sm ·oi••), ( ircn ohlc, 1 91U . r. 37.1.

32. Ed. Sa l in , /...•s _.",, .;.'llltce.c . r. 640: J. < 'hcli n i . "!'·cit., 1'· 44!1.

33. Ed. Sa lin, op. .-il. , 1' · 640: P. ( i ai l lou , !...•., loml"" rm11ai11es d 'Armorique. E<.mi de .wciulogi<•
"
d 'cco11 omie de la mort ( " l >ocuments d'arclu.•ologic lhuu;a isc , 1 7), 1'aris. 1 ?l!9. r. � 5 .

<'1

34. M. Rouche, 1. '.·l<tllilaiiW de., ll îxigutlt.• IIIL\' Aral�t.•.<. 418-lX / . Nai.I'XIIIIC<' tl 'llll<' n:�.;oll, Par is,
1 979, 1' . .199 (cimitirele de incirwrati•· sun t ahmulonatc la mij locul secolului al l V - I<·a).
3 5 . R. To m asson , 1. ·,:/ ""'"" palcoclu ·,:liellll<' "" 1ariloire.1· triranc el liiiJ:OII d11 Noni-011es1 (1/f

VIIf ,,;,:clex), in B 11llcti11 de la s."-;,:1,: Ar. .lt,:ofo�iqtw Owmpc11oi."'• S 1 , 19!18, 4, p. 9.1 - 1 1 2 .

36. E. Oahrowska, Cm11rilmlio11 1i l 'ill lrod11clio11 du riie jimcrair<' ,; i11lumwlio11 clu·= les x!.n·es
ot•cidelllmn du lla111 Afoye11 ,jJ:<'. in ..".,.,_,. du 1 '/f l 'ougre• bt l<".,urliull af dex Scic11ccx l'r.:lti.•·lo

riquc.< el l'rolohi.<loritt"""· 1'1'11):1«'. ll-17 omit 1966, Il, Prnha, 1 97 1 , p. 1 225; W. l lensel,

Sru,·il'tii/Ce.• "" cu/11.' (llliCII CII /'ologii<' mcdiel•ttfe, in Trruli pcatogo mejclrmarmbrogu C 'ollgrc.•
·"' .<lm·eon•lwi urhculu},..;i (Kic1·. Ul-1.5 Selltcubrca 1 98.5 g., 1,, Moskva, 1?87, p. 7�; lli•loire
religi<'IL<C ck• le1 l'olugll<', sous la direct i on de J . Kloczowski, traduction de K.T. Michcl, Paris,
1 ?87, p. 8 1 ; A l . l iycsztor. X-XV s;.:, .f...,.. La religio11 pupuloire c11 l'olog11e el CII Boluime, in
1/istoire I'C<'IIe du f'<'"f'l<' dll'clic•ll, l, p. 3 1 8 .

.17. B. Bahif, /Mrilug<• pe1i'cm dtm.• le r'ÎIC' .fillu:,.";,." de la Marcdoi11e pulcO<·Iu·,:ti<•lllle, in Ar·les du
V/f Con gres... , p. 1 0�5. Om:a ipoteza noastra nu este prea indr.I7JJeaca, atunci este posihil ca o

inscriptie de la Tomis, datat.1 in secolele IV- V. sa sugereze rraeticarca incinerntiei la aceasta

data târ..:ic: "'Ai mila (( Doamn<•)) de <'<'(/liră trup ! Aici odihnL'$1e Alexa ndnr. de curând com·c·r
tii' (s.n.) - /GJ.Ji, 29. (Ve:;:i si 1. Ha mea, op.rit. • r. 5K, pl . I l , care dateaz.a cpigrafa in secolul V ).
Faptul nu este exdus, daca se arc in vedere ca in acea perioada �11nt mentionati inca ",,.fj,.",.._.

("ncoliti'') - f(iLR, 2.1 (Tomis, sec. IV), 25 (Tomis, sec. IV). Totusi, arhcologia nu confirma

vezi mai jos, nota 3 11 .

3 8. V. Barbu, /. 'i11ci11cmlimt el l' iltlumwtimt , ; f 'cpoque romui11c ,; Tomi•. in J. Uannana ( l ler.),

wul l'hilo.mphie des A ltcrtum.•, Hudapest, 1 ?68, p. 375; ide m, Necr:<JfiO·
"
ele Cf>OCtl roma11tl ,;, imtşde l'o11111fui Sttillg: cm·aC'teri•·tici, in "Pontica , 1 0, 1 ?77, p.

Studiei/ =ur Gescliit·htc•

lele

203-2 1 4 ; A . Petre, '·" /'01/I<IIIÎW CII St:l'tftic MiiiCII/'C (Jr- V/f siecle de 1/IIIJ'C cre). Rerherclte.•

arehculuJ...;'I'"'·'· AIESEE. Bucarcst. 1 9K7, p. 89, 93, 95.

39. 1>. Prota sc, Riturifc./iu•cmrc le1 tlul'i .)i dt�ro-mrmmi, Bucuresti, 1 97 1 , p. 1 011- 1 09.

40. 1. lonitA. Di11 i•tmiu si ,.;,·ili=c•tia dadlor liht·•i. Dacii ,fj" ·•JNitiul c.•t-cm]wtir· ,;, .•erol<•lc 11-/1'
e.11., lasi, 1 ?112, p. (14; 1 . l on i ta, V . l lrsachi, Vale11i - o 11111110 11crmpolt1 a darilor lilN!ri. lasi.
1 91\l!, p . KC..

4 1 . JGI.R; lh!.•prc .</illtii i:iriclel. . . , IV, .H

I'SB, l l . r. 95; ASS, lan. 1, l .l.l

lan. 1, 1 ] 5 - FIWR. ll. r. 707; ASS, S..·rt. V . 29

'" rmlltmo-l>i=alllilltl, BucuR-sti.

1 9110;

V.

--

1-'/IIJR, l l , r. 70\ ASS,

FIII>R. l l , p. 7 1 ?; C. Preda, Cal/ali.•. Nc•rmtm

Lungu. ( '

Chcm - Marg inean u ,
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necropole creştine ale Tonris11/rd, în "Pontica", 1 5, 1 982, p. 1 75 - 1 99; C.
unor necropole creştine ale Tomisului
(11), in Ibidem, 1 6, 1 983, p. 2 1 1-230; idem, Noi dc.fcopcriri din necropolele tomitcne, în Ibidem,

crmoaştcrea rmor·

Chern-Margineanu, V. Lungu, Con tributii la rnnoaştcrea

1 7, 1 984, p. 1 09- 1 30.

42. 1. H ica-Caîmpeanu, Ritru"ilefimerar·e Îlr Trtrnsilmnill, de la -�fiirsitul secolului a/ III-lea e.11 . pâ11a
Îlr secolul al V-leo e.11 . , în AMN, 1 6 , 1 979, p. 1 57- 1 70.

43. 1. Ionita, op.cit. , p. I l O; D. Gh. Teodor, op.cit., p. 1 1 2 .

44. 1. lonita, op.cit. , p. 1 06; D . G h . Teodor, op.cit., p . 79-80.

45. Murtiri11l Sfăn tului Sm·u Got11l, VIII, 1, in PSB, I I , p. 324; FHDR, Il, p. 7 1 5.

46. Exemple: Moldova - D. Gh. Teodor, op.cit., p. 90, 98; Muntenia - B. Mitreo, Lo 11ccropolc
bir"itrrclle de Sultarw. Rcsultats et prob/Cmcs, in "Dacia", N.S., 32, 1 988, 1 -2,

p. 9 1 - 1 39; idem,
llllS dem VIII. Jalrrlr urrdert 1'011 b•om, Jud. Gi11rgiu (1), in "Dacia", N.S., 33,
1 989, 1 -2, p. 1 45-2 1 9; Transilvania - Eug. Zohari�, Populatia romârreasctl Îlr Tra11silva11ia în
secolele V/I-VII/ (cimitil'll/ 2 de la Bratci), Bucuresti, 1 977; Dobrogea - 1. Bamea, in Di11 iston·a
Dobrogei, III, Bucuresti, 1 97 1 , p. 52-62.
DtiS Griibcrji::ld

47. D. Teodor, Tradi:iorri dacic/re 11ella civilta ' dei secoli V-X D.C. 11ella zorra carpato-darr ubiarro

polltico, in

V Simposi11m i11tcnur=io11ale di tracologia. Spoleto,

26-28 rro1•cmbrc / 98 7, Roma,

1 989, p. 32; i de m , Traditii gcto-dacicc Îll rit11l si ritrmlw"ilc dirr secolele VI-IX e.n. de la est de

Corpoti, in Sym 77rr, 8, Salu Mare-Carei, 1 990, p. 232-234; Eug. Zaharia, Rituri si ritualuri de
Î11m on11 â11 tm·e rir prim11l mileni11 Îlr regiu11ile tiin /lordul Du11tlrii, in Sym 11rr, 7, Tulcea, 1 989, p.
426-429; D. Gh. Teodor, Crcşti11ismul... , p. 90, 1 13.

48. P . Diaconu, Fapte arheologice, i11tcrprelllri i.!.-torice, in "Tomis", ian. 1 992, anul XXVII, nr. 1
(262), p. 1 3.
49. D. Gh. Teodor, op.cit., p. 90, 98.

50. M. Rusu, Avars, Slm·s. Roma11ic Populatio11 i11 tire 6tlr-8th Ce11tr1r'ics, in voi. Rclatio11s bctwcc11
tire arlloclrtorwus Population omi t/re nrigratory Populatio11s of tire Temtory of Romarria, Bu
curesti, 1 975, fig. 2.

5 1 . Cf. voi. Relatio11s... , studiile subscrise de D. Gh. Teodor, p. 1 55- 1 70;

M. Comşa, p. 1 7 1 -200; M.
autoclrtone au Nord du
sicclcs, in voi. Româ11ii în istor'ia u11i1"Crsaltl, Ill/1 , Insi, 1988, p.

Rusu, p. 20 1 -2 1 7; D. Gh. Teodor, Creştirrismul.. . ; idem, La populatio11

Bas-Dmrubc nrLT
93- 1 05.

VT-VIT

52. P. Tutungiu, Les ritcs d 'irrcirrcmtiorr darrs qr�elq11es bt�lladcs rownai11es, î n Etlm ologica , 1 ,
1 978, p . 1 7-20; N . Boboc, Motivul premioritic Îlr lumea colindelor, Timişoara, 1 985, p.
1 1 8- 1 20.

53. În prima jumatate a secolului oi XIX- lea, p ractica incinerarii celor considerati strigoi era semna
lata in judetul Mehedinli - cf. 1. Ionescu, Datirri legate de problema continuitil(ii in ritualul

fimemr din Oltc11ill, in MO, 24, 1 972, 7-8, p. 500.
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IOAN MURARIU

Un document inedit privitor la arendarea
Menzi/ului (Poştei) În Moldova, pe trei ani,
la sfârşitul secolului al XVID-lea
Despre organizarea Poştei în Moldova medievală s-a scris foarte puţin,
probabil din cauza lipsei de informaţii în izvoarele istorice• De aceea, consi
derăm că orice nou document pus în circulaţie poate aduce anumite completări
şi clasificări la această tema de cercetare.
Un astfel de document inedit se pl'lstrează la Filiala Bacău a Arhivelor
Statului2• Este un contract ce cuprinde 23 de articole şi care a fost incheiat
între Vistieria Ţării Moldovei şi boierii care au arendat venitul Menzilurilor pe
o perioadă de trei ani. Documentul nu poartă nici semnături - dovadă că a
rămas în stadiul de proiect - şi nici dată. El însă poate fi datat - cu aproxi
maţie, desigur - pomindu-se îndeosebi de la conţinut. Astfel, din articolele 9,
1 6 şi 20 rerultă foarte clar că Basarabia făcea parte din Ţara Moldovei, deci
documentul a fost scris înainte de anul 1 8 1 2. Aflăm apoi din articolul 5 că
chila de orz se v indea cu 6 lei. Din alte documente ştim că orzul avea acest
preţ în Moldova pe la anul 1 8001 Aceste elemente - dar şi altele - ne fac să
credem că documentul pe care il analizăm a fost redactat la sfărşitul secolului
al XVIII-lea.
Prin acest contract, Vistieria Moldovei se obliga să asigure urmatoarele:
1 .050 surugii scutiţi de bir şi havalele; 1 .000 stoguri de făn şi 1 1 .000 chile de
orz pentru cai, transportate la toate staţiile de menzil ; să stabilească "la ce
locuri este de trebuinţă a să aşl'lza menzălurile; să construiască la toate menzi
lurile grajduri, hambare, odăi pentru călatori şi bordeie pentru surugii; să
numească 1 2 caruceri la laşi şi câte doi la celelalte menziluri, cu toţii scutiţi de
bir şi havalele."
La rândul lor, arendaşii menzilurilor se angajau, între altele: să ţinl'l 4.356
cai; să asigure câte 80 de cai pe zi la "trecere de agarlâcuri mari" pe trei
drumuri principale care pornesc de la laşi spre Soroca, Focşani şi Galaţi; sa
folosească cel mult 1 5 cai pe zi pe drumurile (traseele) secundare.
Celelalte "ponturi" din contract se referă la modul de organizare a menzi
lurilor şi la alte aspecte, dupa cum urmează: Vistieria să achite sumele
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cuvenite către arendaşi în trei vadele pe an; ugeretul sa fie "câte 30 bani pe '
ceas de cal pe suma cailor" , iar dacă unii nu vor achita costul transportului, sa
plătească Vistieria pentru ei; tot Vistieria sa achite în fiecare lună la Casa
Menzilului sumele datorate pentru caii pe care i-a folosit; toţi "căpitanii şi
epistaşii" de pe la menziluri sa fie scutiţi de bir şi havanele şi sa nu se supună
ispravnicilor din ţinuturi; ispravnicii şi zapciii sa nu aiba voie "a lua cai sau a
poronci în memzăluri" decât dacă vor avea aprobarea Vistieriei; caii sa nu
poată fi scoşi de pe traseele stabilite oficial, iar dacă cineva, totuşi, îi va scoate
"din drumul menzAlurilor afară", acela sa plătească ugeretul "60 bani pe ceas
de cal", adică dublu, şi sa suporte eventualele pagube materiale aduse menzi
lului; nici un trecător sa nu aiba voie a lua ţăn şi orz din stogurile şi magaziile
menzilurilor; arendaşii sa aiba voie a cumpăra dincolo de Nistru până la 2.000
cai de menzil şi a-i aduce în Moldova, fără a plăti vamă la graniţă; cu caii
menzilurilor sa nu se transporte "haznelile de bani"; când va trebui transportat
"vreun calabalăc mare", sa tie anunţaţi mezălgiii cu 1 O zile înainte, "ca sa
poată faci gătire trebuincioasa"; ţimiraşii sa fie obligaţi sa ducă numai de două
ori pe saptămâna cărţile (scrisorile) Vistieriei şi ale ispravnicilor; pentru
menzilurile din Basarabia sa se prevada 1 2 ţim iraşi în plus faţă de perioada
anterioară.
Arendaşii menzilurilor din Moldova au avut grijă sa se pună la adapost, în
caz că va fi "vreo prefacire de vremi în Ocârmuire" Dacă în cei trei ani va
veni o nouă Ocârmuire (Domnie), şi dacă aceasta va hotărâ sa preia menzilu
rile, atunci Divanul domnesc sa fie dator a-i despăgubi pe mezălgii (arendaşi).
Din documentul analizat nu rezultă cu ce sumă au fost arendate menzilu
rile pe cei trei ani. Ştim însa, din alte surse, că pentru anul 1 796 serviciul
poştal din Moldova - cel mai rapid din Europa - a fost arendat de Vistierie cu
suma de 80 de pungi, adică 40.000 lei vechi� Suma aceasta era foarte mare şi
reprezenta - după calculele noastre - valoarea de atunci a 4.000 de vaci, sau a
20.000 de oi, sau a cea. 820 tone brânza de oi, sau a cea. 4.900 tone de
porumbs.
În acest document cuvântul mcnzil şi derivatele mczălgii, Casa Mcnzilu
lui, Slujba Mcnzilului, cai de mcnzil se întâlnesc de 33 de ori, în timp ce
cuvântul poştă se întâlneşte doar o singură dată, la punctul 1 5, fapt care de
monstrează că, în epocă, abia începea a fi folosit.
Pentru istoricii preocupaţi de trecutul Poştei Române, publicAm mai jos
documentul în întregime.
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Not�
1 . Ma i importanla este cartea lui
l<·gislatitl lur, Bucuresti, 1 9 1 C•.

C Minescu, l<toria rw.'itJ!Ior nmuinc 111-il!inctt. d<·=mltm·,." si
p. 664; vezi si Le.o nid Boicu, Mij/mtcclt!. •·ill.,=a şi I'H'/1<1 Jc mst

al transpur/urilur tit Moldm·a la IÎtrqmtul .,·ccoluhu t1l XIX-Ict1, in "Stmlii si cercetari stiinli lice"

Istorie, anul XIV, 1 963, fasc. 2, p. 249-251!; ldem, /.urrfll·jf,, de tinbrmll/lllire a dli/or de co
mrurira/ie 1ir Muldm·a Îlt l'rl'IJWa admini.•lra/ici '""'c din anii
ştiintifice", lstorie, anul X III, 1 % 1 , fasc. 1 ,

p. 1 05 - 1 1 6 .

1/:il/:i-1834. in "Stutlii si cercetllri

2. Arh. St. Bacau, Colecţia Ducumcntc, Vl/1 50 .

•·bul<'tm rurclc mtlljiu·i tit Moltlm·a la sfiirşitul .•u. al XI"'/li
"
.)i rirrcputul sec. ,,{ XIX-lea, in "Carpica , Muzeul Judetean ele Istoric si Aria Ba,·au. 1 1)7�.
voi. VII, p. 1 29- 1 .10.

.1. Ioan Murariu, Prc(ru·ilc cu care se'
lea

4. lusU/ulii .fcrulale ,lj" 7'tlri!t•

Rmruiuc. lJic•/imwr. Bucuresti, Editura Ac:ulemici, l 'lllll, p. _l H si

395.
5. Ioan Murariu, op.cit. , p. 1 26 si urm.
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Glosar
agâr/ac
ban
calabalâc
cărucer
chilă de Galati

epistaş
hac
havalelc
hazna
ispravnic
iznoavă (de )
izvod
mezălgii
Mcnzil
meremet
pont
sm1tgiu
-

tocmală
ţimiraş
rtgerel
vetieu

zapcirt

= bunuri multe; calabalâc
= a 1 20-a parte dintr-un leu vechi
= bagaje; catrafuse
= căruţaş
= veche măsură pentru cereale, care in Moldova era
egală cu două mierţe, sau cu 240 ocale, sau cu
308 kg
= purtător de grijă; administrator
= simbrie; leafă; salar
= corvezi; poveri; greutăţi
= tezaur public; Vistieria ţării; sumă de bani transportată in lăzi sau saci
= conducătorul unui ţinut moldovenesc
= din nou; iarăŞi
= listă; condica de socoteli; tabel
= arendaşii menzilurilor
= Instituţia Poştei in Moldova şi Ţara Românească.
= reparaţie
= punct; articol
= vizitiu care conduce călare pe unul din cai
diligentele poşta lionuiui sau trăsurile boiereŞti
= invoire; înţelegere
= ostaş cu atribuţii de curier sau de călăuzA
pentru soli
= taxă de călătorie cu poşta in Tarile Române
= termen de plata; soroc
= perceptorul dărilor de la contribuabili
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Un document i nedit sur l' affermage pour trois ans
de la poste de M o ldavie a la tin du XV III-e siecle

L'autor se propose d'y analyser un document de 23 articles sur l'afl'er
mage, l'organisation et l'exploitation du service de la Paste de Moldavie dans
la periode mentionnee.
Le document en question mentionne aussi les droits et les obligations des
deux signataires, a savoir la Tn!sorerie de l ' Etat et les proprietaires fonciers
qui avaient pris a bai i les revenus du service postal.
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,\XV, 1994

A n exă

"Ponturi c u care cerlm să ţinem menzălul pe tril ani

1 . Banii ce ne vom aşâza ca să ne de Vesterie pe an, să aiba a ni-i da cu
doaî vadele, adică doaî părţi de bani inainte, la inchiere condractului, şi a trie
parte Ia sfârşitul lunii lui septemvrie, thră nici o prelungire, urmându-să asă
mini si pentru anii viitori.
2-le. Să ni să de de catt-a Vesterie 1 050 surugii, care surugii să fie scutiţi
de tot birul Vistiriei şi de alte havaleli, şi cu chezaşie satelor ca să nu lipsască
de la slujba, care surugii să fie aşâzaţi pe la menzaluri cu 1 O zale mai înainte
de a întra noi în sllujba Menzalului după izvodul ci vom da, platindu-l i-să
hacul lor de cătră ţară.
3-le. sa ni să de 1 000 stoguri fânu de masura, care să să facă şi să sa care
cu ţara pe Ia menzaluri, după izvod ce vom da, fhnu bun şi marunt, thră a fi
îndatoraţi a plati ceva pentru iarba
numai câti 4 lei de stog, obiceiu ve
chiu, fhcutul şi căratul.
4-le. Vesterie să ne de izvod iscălit pe Ia ce locuri este trebuinta a să aşâza
menzalurile, şi afară den acele locuri , la altile să nu fim indatoriţi de a mai
tane şi alţi menzaluri, ce, de va ave trebuinta Vesterie de a aşâza şi alte
menzaluri, cum şi de a să ţine niscaiva cai de menzalu unde va ti lagaru cel
mare, atunce prin deosăbita tocmala ce vom faci sa avem a le ţine, însă de ne
vom pute tocmi.
5 -le. 1 1 000 chili orzu să ne de Visterie din ţară cu rânduiala, care orzu cu
carăle tarii să-I cari pe la menzalurile acele care vom da noi izvod, şi noi să-I
platim locuitorilor câti 6 lei chila.
6-le. Să ni să facă de cătră Visterie toate cele trebuincioasă pe la menză
luri, adecă grajdiurile pentru cai, hambarile pentru orzu, odaile pentru musa
firi, bordeile pentru surugii Şi ogrăzali pentru tăn în curgire acestor trii ani, şi,
de va cere trebuinţa orice a să faci de iznoava, sau meremeturi pe la menza
luri, datoare să fie Vesterie a li faci, fhră saa dam noi vreo plata.
7-le. Toţi deopştie, atât Vesterie, căt şi orice alt obraz vor lua cai de
menzal, să aiba a plati ugeretu câte 30 bani pe ceas de cal pe suma cailor ce
vor lua, iar nevoind unii ca sa să pll1tească, datoare să fie Vesterie a plati
ugeretu pa acei cai.
·,

• Cuvânt

ilizibil.
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8-le. Ugeretul ce are sa plătească Vistirie pe cai ce va da la sftlrşit a
fiisticăria luni, sa aib.:'l a sa plăti la Casa Menzilului.
9-le. Trecere de agărlăcuri mari, când vor ti pe drumurile celi mari, întâi a
Soroci i, Focşanii şi a Gălăţilor, să fim datori a da câte 80 cai pe zi, iar, tre
buind mai mult, sa aiba a-i da Vesterie din tara, iar de celelalte dmmuri să nu
fim datoria a da mai mult de 1 5 cai, iar ce vor trebui mai mult, să-i de V isterie
din ţară.
1 O-le. Pe cai ce încalecă surugiil i 1 pent111 trecire drumeţilor trecători, sa
aibă a plăti ugeretul si pe aceşti cai câte 30 bani pe ceas de cal, păzădu-să acest
pont la toţJ i J deopştii, iar când unii din trecătorii dmmeţi nu vor plăti, sa aiba
Visterie a plati.
1 1 -le. La tiiştecare menzăl sa ne dea Vesterie câte doi căruceri, după cum
s-au unnat şi păn acum, iar la menzălul Eşi i să ni de 1 2 căruceri, care sa ti i
scutiţi de tot birul şi havaleli J ieJ ţarii.
1 2-le. Toţi căpitanii şi epistaşi i ce vor fi la menzăluri sa fii scutiţi şi
apăraţi de tot biml şi havaleleJ ieJ ce vor ti pe alţii, ftlră a fi supuşi ispravnici
lor, însă căpitanii sa nu fie din lăcuitorii bimici.
1 3-le. Ispravnicii sau alţi zapcii de a tanuturilor sa nu aibă voiJeJ nici ca
cum a lua cai sau a poronci în menzăluri, afară numai când vor ave poduroj
nile VisteriJeJ i .
1 4-le. Cai[ il menzălurilor, afară din dnmml menzălurilor sa nu aibă voi[e]
nimini din trecători a-i scoati, iar îndrăznindu cineva a ieşi din drumul
menzălurilor afară, sa plătească 60 bani pe ceas de cal, cum şi orici pagubă sa
va prăcinui menzălul cu eşăre acie din dmmul menzălului, să aibă a o plati
toate acela, împlinindu-sa acei bani de cătră visterie.
1 5-le. Fănul şi orzul ce vom ave pe la paŞti sa nu ni sa ia de cătră nimini
din cii trecători.
1 6-le. De vom ave trebuinta a cumpăra cai din ceea parte de N istm, sa
avem voi[ el a cumpăra şi a-i treci fhră a fi opriţi, păn la suma de 2000 cai, fhră
a ni se ceri vamă în Moldova.
1 7-le. Haznelile de bani, cu cai[ i J menzălurilor sa nu fim datori a li purta.
1 8-le. La trecire de v reun calabalac mare, sa sa de de ştire mezălgiilor cu
1 0 zâle mai înainte, ca sa poata faci gătire trebuincioasa, să nu să pricinuiască
vreo supărare.
1 9-le. Cărţile VesteriJeJi ce au sa sa poarte cu ţimiraş, cum şi cărţile is
pravnicilor de pe afară, mai mult decât de 2 ori pe săptămână să nu ti i însărci
nat Menzălul n le purta.
20-le. Ţimiraşii ce s-au dat pân acum menzălgiilor vechi să ni să de şi
noao, ndaogându numni 1 2 ţimiraşi pentru menzălurile den Bnsnrnbie, şi cu
aceşti ţimiraşi sa sa poarte cărţile V isteriei, plătindu-ni V isterie şi acei câte 250
lei pe tuna, după cum au dat şi până acum.
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2 1 -le. Î ntâmpliindu-să vreo prefacire de vremi în Ocărmuirea ce se află
astăzi în pămiintul acesta, şi vrând Ocărmuire de atunce să iai menzălurile,
datoriu să tii Divanu mai întăi a plăti toate lucrurile menzălului în preţul ce
vor ti cumpărate de cătră mezălgii, cum şi paguba, de să va întâmpla a ti , şi aşa
să poată lua Menzalul.
22-le. Noi să tim datori de-a purure a ţine 4356 cai pe la locurile ce ni va
da Yisterie izvod ca să tii menzăluri.
23-le. Toate ponturile m-atale mai sus sătem noi datori a le păzi întocma,
cum şi Visterie, iar dacă Visterie ne va faci sminteală la vre uniii din ponturi,
sau nu ne va da vre uniii din acele ce să arată mai sus, la vreme căzută, şi să va
întâmpla vreo sminteală şi pagubă, Visterie să tii datoari a ni plăti ace pagubă,
tllt-a a ti noi datori pentru vreo răspundire de sminteală, şi aşa, cu aceste pon
turi, de la zî întăi a lunii lui iulie să avem a intra in slujba tinerii menzălurilor."'"••

NOTĂ:

La pundul 2 s-a scris inilial cifru 1 05.0, care, apoi, a fost modilic;llrt in 950.
La punctul

_l s-a scris inilial 1 000, apoi s-a modi ficat in 950.

• • Arh. St: llacau, Coleclia /)o<'lllll<'llle, V l / 1 50.
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IOAN M URARJU

Informaţii ined ite privind cheltuielile
făcute pentru con struirea u nor mori
În ţinutul Botoşan i În anul l 8 1 6

În spaţiul carpato-dunăreano-nistreano-pontic, spaţiu locuit ftlră intre
rupere de români, care erau şi buni cultivatori de cereale, morăritul a consti
tuit, în toate timpurile, o indeletnicire importantă şi permanentă.
În ceea ce priveşte Ţara Moldovei, prima atestare a unor mori de apă o
găsim intr-un document din 3 1 octombrie 1 4021 • Prin acest document, domnul
Alexandm cel Bun dăruia Mănăstirii Moldoviţa câteva mori in oraşul Baia,
care funcţionau, desigur, pe râul Moldova.
După anul 1 402, în tot mai multe documente moldoveneşti medievale au
fost menţionate morile sau locurile de mori de pe moşiile boiereşti şi
mânâstireşti. Dar documente care sâ ne informeze cu privire la costul con
strucţiei marilor sunt foarte puţine, aşa câ, după părerea noastră, orice docu
ment de acest fel gâsit în arhive şi pus în circuitul ştiinţific, . prezintă
importanţi! pentru istorici şi cercetători.
Un asemenea document se păstreaza la filiala Bacâu a Arhivelor Statului
şi a fost scris in ziua de 28 ianuarie 1 8 1 62• Î n el este vorba de construirea a trei
mori pe moşiile Costeşti, Bâiceni şi Mânâstirea Doamnei din ţinutul Botoşani,
care moşii erau stăpânite atunci de Smaranda Calimah (Cal limachi)3 Aceasta,
numită şi Smaragda ( 1 773- 1 837), era soţia lui Scarlat Vodă Callimachi, dom
nul de atunci al Ţârii Moldovei ( 1 8 1 2- 1 8 1 9t
Două din cele trei mori au fost construite în întregime, iar una doar
parţial. Cheltuielile totale s-au ridicat la importanta sumâ de 1 3 .946 lei şi 36
bani, care, atunci, in 1 8 1 6, reprezenta valoarea a 1 40 cai, sau a 208 boi, sau a
1 . 1 62 porci, sau a 1 43 tone de grâu�
Din conţinutul documentului se desprind urmâtoarele concluzii:
! .Mai mult de jumătate din totalul cheltuielilor - circa 54% - a reprezen
tat manopcra. Tăiatul cherestelei cu ajutorul a 20 tierăstraie aduse "din Cor
dun" a costat 4. 364 lei şi 96 bani. Lungimea scândurii se mâsura atunci cu
cotul. Tâierea unui cot de scândură costa patru parale. Alţi 2.500 lei au repre
zentat plata unei calfe şi a 8 merari din subordinea sa, care au construit trei
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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mon ŞI trei opusturi. Plata s-a fi\cut in bani (2.000 lei) si în papusoi (de 500
lei). S-au mai achitat 45 0 lei pentm amenajarea a doua iazuri, 1 25 lei la trei
morari care au spart pietrele si au fi\cut ciocanele, precum şi la .alţi doi morari
care au taiat nişte copaci in padure.
2. Materialele de construcţie au reprezentat cam 37% din totalul chel
tuielilor. S-au cumparat următoarele mărti.1ri cu suma de 5 .232 lei: fier pentm
9 roţi la 3 mori ( 1 .253 lei); cherestea de brad din ţinutul vecin, Suceava ( 1 . 250
lei); 42 stoguri de fân, care, amestecate cu pământ, s-au folosit la constmirea a
două iezeturi rezistente la presiunea apei (966 lei); piroane şi "alte hora"
pentru doua mori şi trei opusturi (675 lei); cuie de draniţa şi de leaţuri (652
lei); şase pietre la doua mori date în folosinta (436 lei).
3. Circa 9% din tota lul cheltuielilor au reprezentat plata medelnicerului
Valachi Tăutul (400 lei), cumpărarea a două cumpene "pentru batutul
tăraşilor" (263 lei), plata unui om "purtător de grijă asupra zapciilor şi asupra
tuturor lucrătorilor" (240 lei), plata imaşului pentm paşunatul boilor (250 lei),
precum şi plata unui morar adus de la râul Moldova când "s-au cumpanit apa
mai înainte de a sa bate straturile mori lor"( 1 6 lei).
4. Acest document inedit ne mai oferă şi posibi litatea de a cunoaşte preţul
unor mă,_jill'i pe piaţa internă a Ţarii Moldovei la începutul secolului al XIX
lea. Astfel, o mierţă de papusoi valora 1 2,5 lei; o ocă de cuie de draniţa, 3,5
lei; un stog de fân. 23 lei; o piatră de moară, 72 lei.
Credem că cercetătorii interesaţi de istoria morăritului la români ar putea
trage şi alte concluzii din acest document. De aceea, îl publicam mai jos în
întregime.
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G l o s a r

caljil
chiroane
Cordun
cot
heră
herisăic
iezetură
leul vechi
mie11t1
octl
opust

parci

ttlraş

zapci11

= om care invata o meserie
= piroane
= Bucovina
= veche masura de lungime, egala cu 0,63-0,68 m
= fier
= fierastraie
= baraj din pamânt pe un pârâu, in spatele caruia
apa formeazA un iaz
= 40 de parale sau 1 20 de bani
= jumatate de ehi ta de Galaţi, adica 1 54 kg
= veche masura de greutate, egala cu 1 ,283 kg
= stav ilar; zAgaz; jgheab
= a 40-a parte dintr-un leu vechi
= stâlp de lemn la gard
= perceptorul dari lor de la contribuabili
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lnformations inedites sur les depenses faites
pour la construction de quelques moulins
dans le district de Botoşani, en 1 8 1 6

Apres avoir etudie un document inedit, conserve dans le filiale de Bacau
des Archives nationales, l'auteur conclut que la proportion des depenses faites
pour la construction de trois moulins en 1 8 1 6 a ete la suivante: le main
d'll!uvre env. 54% et les materiaux de construction env. 37%, la ditlerence de
9% representant d'autres depenses mineures.
Dans le document en question on mentionne aussi le prix de quelques
marchandises qui on vendait sur le marche interne de la Moldavie au debut du
X IX" siecle.
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A n exă

..Banii ce s-au cheltuit cu faclre morllor mării sali doamnll
pe moşle Costeştll, Mănăstire Doamnll
Lei

1816,

Ce s-au luat

Bani

J :\ 400

ghcnfari]c 28

S-au luat rânduri, insa:
Lei

Bani

l ntâi prin dumnealui aga Dimitrachi.

2 000
4 000

Al doilea rând.

4 000

Al 3 .

J 000

Al 4.

400

Al 5.

Prin dum[neaJiui Cllm inar Grigorii.

I J 400
I J 400

Ce si snde

4 364
2 500

96

S-au dat In 20 herisai ce s-au adus din Cordun, cari nu Ulet cheresteaoa
precum nu fost trebuinta lucrului, câte 4 parale de cot.
S-au dat cnlfii pentru fllcutul a trei mori si trei opusturi cu 8 morari cu au
avut in slujbA cu a sa leafll, insa:
2 000

Bani gata.

500

40 mert[il papuşoi.

2 500
263

2 cumpeni ce s-au facui pentru batutui iJiraşilur.

450

Cal fii de ezatori pentru douA iazuri ce s-au gatit.

16

Unui momri c e s-au adus d e pe Moldova in v reme ce s-au cumpanit apa
mai inainte de a sa hale straturile mori lor.

240

Unui om ce
lucmtorilor.

1 05

S-au dat prin dum[neaJiui med[elnicerJ Valachi TAulul pentru fllc utu[l)
opustului oi llaiceni.

au

fost purUitoriu de grij[aJ asupra zapciilor şi asura tuturor
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Pe 1 7'5 oca cu( i (e de dranita, câte 3,5 lei oca.

612

Cui le de lealuri l a 2 mori.

40
8 590

96

Suma din urma.

675

(lO

Chircani şi alte hcni ce au trebuit la 2 mori şi 3 opusturi.
Henili

1 255

a

trei mori, pentru 9 roate.

Pc 42 stoguri fiin

966

ce

s-au pus in czaturile amânduror iazurilor, câte 23 lei

stog(uiJ .
CumpAnlloare cherestelii de brad de la tinutul Sucevii.

1 250

Pentru imas boilor ce au czat, cu oceli 400 lei ce s-au dat med(elnicerului)

650

Valachi Taurul .

436
1 25
1 3 946

•

36

Cuvânt ilizibil.

• • Arb. SI.

llacau, Colcclia Document..•, V/1 1 9.
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VASILE NovAc

Noi dovezi ale prieteniei
Al. G. Goleseu V. Alecsandri
-

Gheorghe Al.G. Golescu a oferit Fundaţiei Bratianu patm scrisori ale po
etului de la M irceşti, adresate tatălui sau, A lexandru Golescu, ce aduc dovezi
noi despre prietenia şi colaborarea celor două personalităţi ale istoriei noastre
moderne. Ele se afla, astăzi, în Colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale.
Colaborarea politica intre Vasile Alecsandri şi AI.G. Golescu a inceput, la
Paris, in anii 1 837- 1 838, când planuiau, cu emigraţia polona ca, ajutaţi de
Franţa şi Anglia, sa insurecţioneze cele doua popoare împotriva imperii lor
ţarist şi habsburgic pentru a obţine unitatea şi independenţa României, precum
şi independenţa Poloniei'
Fondator a laturi de Dumitm B ratianu şi Ion Ghica, la 20 august 1 839, a
Socictdfii pcntm Învdfătura poporului român, Al. O. Golescu va fi bucuros ca,
printre moldovenii care adereaza la această societate, sa-I fi întâlnit şi pe
Vasile Alecsandri2.
Relaţiile amicale dintre Vasile Alescandri şi Al.G. Golescu, începute in
deceniul al IV -lea al secolului trecut, se vor fi consolidat in anii 1 840- 1 848,
prin colaborarea în cadrul societăţii culturale ce vizau unitatea nationala, şi,
mai ales, in timpul Revoluţiei române din anii 1 848- 1 849.
Un moment de vârf al acestei colaborari îl constituie misiunea lui Alexan
dru G. Golescu, la Paris, din a doua jumatate a anului 1 849. Acest moment
important este evocat de amândoi.
Al.G. Golescu a contracarat propaganda unei parţi din presa franceza care
defthma revoluţia româna, a atras de partea sa presa democrată, dar daca ar fi
avut bani, ar fi putut folosi şi presa reacţionar-a. În aceasta acţiune, a fost mult
susţinut de Baligot D. Beyne şi de Vasile A lecsandri, care a scris mai mult
decât el in presa pariziana:
"La a1icolili de gazete am fost aj utat de Vasile A lecsandri, can:le
"3

prin gazete de zece ori mai mult decât puteam sa scriu eu

La rândul sau, Vasile Alecsandri declara tiloromânului Ubicini :
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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"Timp de �:ici l u n i de

z i l e.
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Ciolcscu �i c u mine . . . ne lacurăm a v nca1 i 1 cauzei

moldo-vnlahc. prin grai şi p r i n scris. Ap<u1anu:nt u l meu

se

tmns f'onnase

in tr- tm birou de relfnc l i e. de unde pt•mcau zilnic un mare număr de m1icnlc

care-şi găseau lnc in gazch:'"�.

Când A lexandru G. Golescu se afla la Frankfurt, spre a se sBtui cu Ion
Ma iorescu pentm a elabora o serie de memorii
pe Catinca Rosetti, v i itoarea sa cumnata,

să

in

privinţa Principatelor, mga

adreseze scrisorile lor "in plic

2"s
Dupa plecarea lui Vasile Alecsandri din capitala Franţei, ei vor continua
sa corespondeze şi să-şi trimita salutari. Din pacate, mare parte din aceste
epistole s-au pierdut sau n-au fost descoperite. La 26 iulie 1 849, scriind lui
Ion Ghica, cu care întreţine o corespondenţă politică destul de regulata, il mga
sa le transmita lui Negri şi Alecsandri că le va trimite ceva "prin viitoml
curier" Î ntr-adevăr, la 7 august 1 849, AI.G. Golescu ii cerea lui Ghica să-i
facă plăcerea "de a remite scrisoarea alaturata lui Alecsandri"7 Se ştie că
Alexandru G. Golescu fusese trimis. în 1 850, la Viena, puntru a se întâlni cu
toţi deputaţii români din Transilvania, Banat şi Ungaria, care se gaseau, cu
Avram Iancu şi Axente Sever, în capitala habsburgică, pentru a face o "aso
ciaţie mare intre toţi românii"8 În capitala austriacă, Golescu a sflUuit pe
Iancu, Axente şi Balint" sa nu primească decoraţii ruseşti "9
1\:icolae Bălcescu n-a fost mulţumit de activitatea desfăşurata de AI.G.
Golescu in Austria, exprimându-şi temerea ca, în loc "ca să roşească pe româ
nii din partea locului . . . pe dânsul I-au preBcutără din negm in negru-galben. E
cam moale şi thră îndrăzneala"10 - conchidea amicul sau. La 1 6 octombrie
1 850, când AI.G. Golescu nu sosise la Paris, N. Bălcescu îl acuza, ca s-a
purtat moale, că n-a cuteza! să meargă în Transilvania, pe când Ion C. B rat i a
nu sta de două luni la Sibiu, "făcând propagandă, având relaţii în tara" Re
gretând că aceasta îi va aduce sc.'\derea prestigiului în ochii revoluţionarilor,
Bălcescu îl eticheta de "moale, negru si fricos" 1 1
AI.G. Golescu ajuns l a Viena, se grabeste să scrie prietenului său Alecsan
dri, la 1 7 aprilie 1 850. Din această epistolă aflăm multe lucruri despre Golescu
şi misiunea sa, ca şi despre raporturile sale de amiciţie cu Vasile Alecsandri şi
Costache Negri.
Mai întâi, A lexandru G. Golescu declara:
dublu, la Paris, la Alecsandri, rue du Helder nr.



"Nu mai sunt cum m-ai cunoscut. pc t impul ncinl c l eger i l or noastre; retra

gerea la Fontenay. in viala meditativa pc hăncile

tea trebuiau sa aihă

acestea

nu

ar

adevarul ui'!"'�.

tm

vec h i i

Sorbonc.toate aces

slăr�it. caci la ce bun iznh1rca �i mcditatia, daca

servi ca să-l i scufunzi

su ll etu l

in sp lendori lc clcme ale

'Neînţelegerile "noastre" la care se referea AI.G. Golescu, sunt nu cu
Alecsandri, ci cele ale întregii emigraţii române, ceea ce 1-a detem1inat să
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predea lui Ştefan Golescu postul de agent al proscrişilor români din Paris, &ră
a se retrage din viaţa activa. Iata cum explica el, la 1 7 februarie 1 849, lui Ion
Ghica, aceasta atitudine a sa:
"În ceea ce mă priveşte, eu sunt atât de dezgustat de tot ceea ce se petrece
între noi, că am luat hotărârea de a nu mă mai amesteca în nimic. Voi ceilalti

care sunteţi acolo, puteţi face mult bine prin relaţiile voastre cu turcii, veţi fi
deci vinovaţi de a nu continua să lucraţi, chiar presupunând că nu veţi reuşi

să vă faceti înteleşi . Eu de asemenea, daca voi reuşi să ma luănesc la Paris,
voi continua să acţionez ca un simplu particular pe lângă juma le şi prin note
comunicate nu oficial (altfel spus în numele emigratiei organizate), pe lângă
persoanele cele mai infl uente de aci''13•

AI.G. Golescu îşi justifica schimbarea de atitudine, nu prin firea sa dina
mica sau poate prin insistenţele lui N. Balcescu, ci prin nostalgia mai vechilor
schimbări şi discuţii cu Alecsandri:
"Îţi aminteşti tu faimoasele noastre plimbari pe bulevarde şi discuţiile
aprinse asupra puterii ideii ridicate la înălţimea unei religii? Iată unde tre
buie să ajungă orice adevărate meditatii, fără de care ea nu este decât un lux
al spiritului, un Juc11J steril"1�.

În continuare, se scuza ca n-a avut starea sufleteasca necesara sa raspunda
lui Costache Negri, iar, pe urma, au venit pregatirile de drum:
"Am plecat deci fără să pot, pentru multumirea inimii, nici să raspund
încântătoarei scrisori a bunului nostru Negri, nici să-li trimit tie cuvinte şi un

serrm de amicitic"15•

Abia dupa aceea, AI.G. Golescu trece la obiectivul cel mai important al
scrisorii - nevoia urgenta de 50 de ducaţi. Golescu ii atrage atenţia amicului
sau, viitorul creditor, ca, deşi intr-o foaie vieneza e trecut "rentier de la Bu
cureşti", foaia nu ştie ca in "afara unor moşteniri de la rude indepartate, rentele
nu se aplica decât la 200 de ducaţi pe an, ceea ce este deajuns pentru a-mi
câştiga existenţa, nu pentru a-mi ingadui sa ma transport, în timpul acestor
trei luni (aprilie, mai şi iunie) la Viena, Berlin, Dresda, Munchen, Hanovra,
Stuttgart etc, etc. " ••. A I.G. Golescu, mai in gluma, mai în serios, îi atrage
atenţia ca nu prea este solvabil, dar ca banii vor fi utili şi cauzei:
"Aşi putea adăuga ca un nou gaj , că, în doi ani, voi fi la minister sau Ia

spânzurătoare. numai daca nu voi deveni papă, în care caz mă voi feri de a
mă comprom ite cu una sau cu cealaltă. In orice caz, averea mea va fi la
această dată sau măritată sau lichidată şi în consecinta crcditorii mei vor intra
in drepturile lor. Este clar'!

Încrezător îli reînoiesc rugămintea mea şi dorm liniştit, aşteptând 50 de care
am nevoie numaidecât. Trimitându-i îmi vei face mie si cauzei un mare
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Nu am cerul bani lui Neg r i pentru a..:�:aslă a l;tccrc. Jcoare..:c il

..:rcd intr-o stare mai proasta dcc;it

Se adreseaz.:'t ins.'l amâ ndoura,

fi foarte mulţumit sa

a

ta··

să v i na, dacă vor putea, "la Viena, unde voi

înt â l nesc pe unul din voi" I K

P r i m a d i ntre cele patru scrisori expediate de Vas i l e A lecsandri lui A I . G .
Golesu este datată: " l aşi, apri l ie

1 850"

Scrisă i n l imba franceza, ca şi celel a lte

trei, epistola incepe cu un a forism:
"Viala este o lit rsă. �i l umea

este o

care. mai mult sau mai pulin prost"

scenă. in care

lk·carc joacă un

mi oare

Fommla rea unor aforisme grave se datoreşte fa ptu l u i ca, dupa intoarcerea
lui in ţară, a deve n i t sceptic, deoarece după ceea ce a putut observa, "este
dezgustat de toate lucmri l e" Cu toate că "G lasul patriei răsună, încă, in auzul
şi in i n i m a mea", V . A lecsandri se plânge:

"Ce pol cu pentru ca! Ordi nea l ucrurilor n u s-a schimbat del oc pc ai c i este

la fel ca-n lre..:ul. . . intrigi. liarscori. m i zeri i si incrl i i . În Val;ahia

.

idem"''"

Dupa această prezentare sumbră a s i tuaţiei social-economice şi pol i tico
mora le din Princ ipate. V

A lecsandri trece la obiectul cel mai i m portant a l

sol i c itării prietenulu i sau, nu in spiritul vesel, cum a fost taxat exagerat de
m u l t poetul de l a M i rceşt i , ci filcând haz de necaz, ca tot românu l :
"Tu mi-ai ceru l � O galbeni. Bine! Eu il i răspund ca �0. scă7iind 2<1: tămii n
.1 0. Deci numai 30 il i trimit post-restant. la Viena. si nici un han in plus.
d intr-o ra\iunc f(,m1c simplii
aceea dl cea mai ti·umoasă. li ică a lumii nu
poate da lke<ÎI cec;a ce arc . . . iar cu sunt obl igat sa ac\i oncz ca ca. l·ac i lot
ceea ce posed sunt .Hl de gal ben i . "

Regretând c ă nu poate acoperi toate cheltu i e l i le prietenului sau, A lecsan
dri e m u lţu m i t dacă se vor satisfa ce pe jumătate-şi incheie in fe lul um1ator:
'" Î n cred in\a aceasta. cu le sarut călduros pc mnăndni ohmj i i si-li mullu

mcsc de a te li g;indit la m i ne şi de a ma

li

prcli:ral in legii! ură. cu scn·iciul pc

care mi l -ai cerul. Este i n u t i l sit adaug ca regret i n linit de a
de o pat1e a sumei . . .

Adevarul este cit. ncav;ind dcc;it

30 d e galbeni.

1111

li dispus decât

nu t i -am trimis dcdl

Drum b u n dragii prietene s i noroc hun '
Cu totul al tau. V . A . "'"

30...

Scrisoarea la care ne-am referit m a i sus demonstreaza. o dată in plus.
cunoscuta stutlcie a em igratiei române. ' egasind bani pentru m is i unea d i n
Austria, a sol icitat. d i n t a r.l , v ec h i u l u i a m i c ş i colaborator d i n c a p i t a l a Frante i .
A doua scrisoare t ri m i sa d e V a s i le A lecsandri lui A I . G . Golescu porneşte
tot d i n l aşi, in ma rt ie 1 85 1

Este o dovadă a colnborării celor doi prieteni " l a
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onoarea şi gloria patriei", dupa expresia autorului. La propunerea de a se
pregăti o ediţie în limba franceza a unor poezii populare româneşti, V. Alec
sandri accepta cu plăcere, cu mulţumire, cu satisfacţie şi cu entuziasm:
"Primesc cu plăcere propunerea d. Dumesnii-Michelet şi, din acest mo
ment chiar, încep lucrul pentru a ordona notele mele asupra poeziei populare

şi pentru a completa colectiunea de cântece româneşti. Tu eşti un brav
prieten, gândindu-te la mine cu această nouă ocazie. Eu voi fi întotdeauna
foarte fericit de a contribui, cu toate mijloacele mele, la onoarea şi la gloria
patriei noastre"2 1 •

Aceasta lucrare, menita, în concepţia lui AI.G. Golescu, sa facă propa
ganda cauzei româneşti prin demonstrarea geniului creator al poporului
român, îl face pe Alecsandri sa promita că va veni la Paris, în luna mai,
"încărcat cu manuscrise destinate d. Dumesnil-Michelet"22•
Pentru a grăbi lucrarea şi a ·i se uşura lucrul, îl roagă sa-i solicite lui C.A.
Rosetti lista "baladelor pe ,care le are deja traduse", promiţând încă o dată ca,
pentru rest se "insarcineaza cu plăcere"23 Scrisoarea se termina cu promi
siunea că, Ia sosirea poetului la Paris, îi va aduce el însuşi lui Golescu lucrările
cerute24
A doua categorie de scrisori, cuprinzând două epistole din 1 869, prezintă
două cereri de natură mai mult personală. Alecsandri solicita m inistrului Al.G.
Golescu sa-I ajute în soluţionarea unor chestiuni care prezinta şi un grad mare
de interes personal, de care, însa, este convins că sunt corecte, că nu cere
amicului sau, în spiritul legalităţii şi echităţii, decât repararea unor nedreptăţi.
Scrisoarea din 14 februarie 1 869 îi atrage atenţia că a trimis ministrului
Lucrărilor publice o petiţie privind staţia căii ferate, ce fusese fixata la
Mirceşti, "şi care, pe neaşteptate, a fost transferata în vecinatatea mea, Ia
Hălăuceşti", prin intervenţia a doi greci: Costică Suţu şi prinţul Moruzi. Con
siderând acest fapt un abuz, a adresat o suplica guvernului, expediind şi una
din partea locuitorilor "din vecinatate" şi roaga sa le dea "întreaga atenţie, în
cazul când prinţul D. Ghica le va supune hotarârii consiliului"21 Scrisoarea se
încheie cu convingerea "că sunt in dreptul meu şi-s apărător al intereselor
mele şi ale întregii populaţii"26• Dacă în prima scrisoare semna: "V.A.", în a
doua "V. Alexandri" , de data aceasta a optat pentru "V. Alecsandri"27
În ultima epistolă, denumita de poet: scrisorică, V. Alecsandri solicita, din
Galaţi, la 20 septembrie 1 869, amicului sau, sa ia sub inalta sa protecţie "pe
directorul actual al Domeniului Galaţi, domnul Metz, care merita în toate
privinţele sa ocupe postul sau, cât mai mult timp posibil"28 şi care este ame
ninţat sa-I piarda, datorită unor "persoane binevoitoare", ce caută sa-I prezinte
într-o lumina nefavorabilă, pentru a-1 înlocui. Î l mai roagă sa-i acorde un
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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concediu de odihna. pentru a-şi rezolva nişte afaceri familiale. in Moldova de
Sus="'
Scrisori le pe care le-am prezentat mai sus aduc noi infom1aţii privitoare
la colaborarea !!elor doi ctitori ai României moderne, la lupta lor pentru uni
late şi independenta nationala. dar şi la cunoaşterea de c:llre Europa - si. in
special, de către francofoni - a geniului creator al popomlui român.
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Nouvelles preuves de l'am itie
Al. G. Golescu - V. Alecsa ndri

L 'auteur pn!sente par l'ana lyse quatre lettres de V Alecsandri a AI.G.
Golescu, des nouvelles preuves de la collaboration politique et amicale des
deux fondateurs de la Roumanie moderne, dans leur lutte pour l'unite et
l'independence nationale, et la preoccupation commune pour la connaissance
de la genie du peuple roumain dans I' Europe.
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L. IANOVCIC

Ion Ionescu dela Brad şi meteorologia
agricolă în România

Î n anul 1 764, în cadml lecţiilor de fizica de la Academia Domneasca din
Iaşi, N ichifor Theotokis preda cunoŞtinţe despre termometru, despre at
mosfera, despre barometm şi despre aparatul de masurat umezeala din aer, dar
nu ştim daca dispunea de aceste instrumente de masura (Şt. Bârsanescu, 1 962).
Informaţii cu privire la preocupari de meteorologie instrumental!! pe
teritoriul Moldovei prin anii 1 839- 1 840 avem de la principele N. Suţu, care, în
anul 1 849, publica in "Note statistice asupra Moldovei" rezultatele unor
masuratori de temperatura, presiune atmosferica şi vânt, însoţite de observaţii
asupra nebulozităţii cu referire la condiţiile de vegetaţie ale culturilor agricole
(0. Berbece!, 1 984). Primele masuratori instrumentale fusesera, însa, efectuate
ocazional in luna august a anului 1 770, de un medic militar ce c!llatorea spre
Kiev (Şt. C. Hepites, 1 886).
Perioada anilor 1 859- 1 883, cu toate evenimentele istorice care au marcat
etape importante în dezvoltarea României, a fost însoţită şi de o continua
dezvoltare a vieţii ştiinţifice şi economice. Bazată, in principal, pe exploatarea
potenţialului economic de producţie vegetală, societatea devine tot mai
conŞtientă de necesitatea cunoaşterii resurselor detetminate de evoluţia vremii.
Odata cu real izarea Unirii Principatelor, constatăm apariţia unui interes
oficial pentru activarea unor puncte de urmarire a vremii pe intregul teritoriu
al ţarii in legatură cu starea de sanatate a populaţiei şi cu perspectivele de
recolta agricola. Î n acest scop, m inistrul de interne ION GHICA incerca sa
impună printre obligaţiile referenţilor statistici judeţeni efectuarea unor obser
vaţii meteorologice zilnice, conform unor reguli uni tare, în capitalele de judeţ.
O parte a acestor observaţii a fost publicată in "Analele statistice" din anii
1 863- 1 864. Tentativa sa se baza şi pe faptul că in tarile europene funcţionau
de mai multe decenii reţele de staţii meteorologice, iar Comisia europeană a
Dunarii înfiinţa o asemenea staţie la Sulina. Datele acesteia erau colectate,
insa, de Institutul Meteorologic de la Viena. Tot atunci, in "Monitorul medi
cal" , sunt publicate informaţii meteorologice pentru Bucureşti, rezultate din
observaţiile efectuate de A. Lessman, care a lucrat sub indmmarea doctomlui
Davila (Gh. Bâzâc, 1 985).
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În aceeaşi perioadă, un bun prieten al lui Ion Ghica publica un indrumar
cu titlul "Calendarul bunului cultiv ator care, in ediţia a III-a, din anul 1 86 1 ,
este completat cu elemente de meteorologie. Elev a l unei Ferme model de la
Rovil, ION IONESCU, cel ce avea să se retragă mai târziu la moşia B RA DU
de pe malul Siretului, care ii va parti culari za şi numele, îşi consacră eforturile
unei activităţi agronomice de excepţie.
Dar nici meteorologia nu poate face abstracţie de aportul sau la istoria
propagarii acestei ştiinţe in România, in strânsă corelaţie cu activitatea agri
cola. Dupa mai mulţi ani petrecuţi in zona mediteraneana, unde a administrat
cu rezultate notabile procese de producţie agricola, având ocazia să constate şi
sa compare influenţe ale factorilor de vreme asupra potenţialului productiv al
plantelor şi in alte zone geografice, in anul 1 869 el preclă Ia Şcoala Normală
din Bucureşti un curs de agricultură viitori lor învăţatori ai şcolilor săteşti.
Este deosebit de interesant şi semnificativ faptul ca primele trei capitole
ale acestui curs au fost dedicate meteorologiei şi legaturii acesteia cu evoluţia
anuala a plantelor. În primul capitol, METEOROLOGIA este privita sub
aspectul relaţiilor PLANTĂ-ATMOSFERĂ, în cel de al doilea este prezentata
CLIMA TOLOGIA ca totalitate complexa a condiţiilor meteorologice, de a
caror inrâurire favorabilă sau contrarie depinde succesul recoltelor sau pier
derea lor, iar in al treilea capitol este pusă în discuţie METEOROGNOSIA ca
ştiinţa ce ar putea asigura cunoaşterea "vremii ce va sa fie, măcar de azi pe
mâine, tiindcă toate lucrările [agricole! depind de vreme" (1. Ionescu, 1 870).
În anul următor ( 1 870), cursul este tiparit sub titlul "Lecţiuni elementarii
de agricultură" spre a sta la dispoziţia studenţilor, dar şi a elevilor şcolii par
ticulare de agricultură pe care o înfiinţează Ion Ionescu de la Brad, dorind a
ajuta la îmbunătăţirea culturii taranilor. Î n Regulamentul acestei şcoli putem
citi:
",

"Art. 1 6. Directorcle da la zilele şi orele indicate în tabela generală a învă
\ământului esplica\iuni care cuprindu toate matedele agricole. Cartea intitu

lată «Lec\ iuni elementarii de agricultură>� făcută de directorulu la şcoala
nom1ală pri maria din Bucuresci este dată eleviloru pentru a-i înlesni in
această

invălătmă"(l.

Ionescu.

1 870).

Este evidentă legatura dintre apariţia acestei cărţi şi înfiinţarea în scopuri
didactice în anul 1 87 1 a unei staţii meteorologice la şcoala de agricultură de la
Ferestreu ( Herăstrău), aflată sub direcţia lui P.S. Aurelian. Aceasta staţie va
funcţiona până când va ti preluată de Observatorul meteorologic în anul 1 884,
iar dupa mutarea peste câţiva ani a acestuia pe dealul Filaretului, îşi va con
tinua din nou activitatea de sine-stătător.
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După tentativa ministrului Ion Ghica din anul 1 859, înfiinţarea în urmă cu
I l O ani a Institutului Meteorologic al României, sub direcţia lui Şt. C. He
pites, s-a datorat în mod decisiv initiativei lui ION CÂMPINEANU, aflat la
cârma MINISTERULUI AGRICULTURII, COMERŢt.:LUI, INDUSTRIEI SI
DOMENIILOR.
La succesul acestei importante iniţiative ştiinţifice a contribuit într-o
măsură apreciabilă şi activitatea neobosită a agronomului ION IONESCU
DELA BRAD, personalitate care, in perioada premergătoare, aşa cum am
văzut, ducea o activitate de răspândire a cunoştinţelor de meteorologie in
rândul cadrelor didactice de la sate, ai agricultorilor şi, desigur, ai factorilor
de decizie din tânărul stat român, aşa cum o dovedeşte ca inspector in Minis
terul Agriculturii, membru al Academiei, autor de manuale şi, nu in ultimul
rând, practician apropiat de nevoile şi eforturile truditorilor de pe ogor. El şi-a
adus, in acest fel, contribuţia la răspândirea cunoştinţelor de meteorologie, la
demonstrarea necesităţii upui serviciu meteorologic capabil sa sprijine agri
cultura şi cercetarea agricola pentru propăŞirea intregii naţiuni.
În sprijinul acestei afirmaţii vine chiar legătura de prietenie ce a existat
intre Ion Ionescu dela Brad şi Ion Ghica, atestată de corespondenţa acestora pe
parcursul mai multor ani.
Se poate afim1a, aşadar, ca Ion Ionescu dela Brad este un precursor al
meteorologiei şi al agrometeorologiei ca domeniu ştiinţific cu aplicabilitate
practică directă in ramura economică fundamentală pentru societate, care este
agricultura.
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AL. ZUB

Henri Focillon şi Vasile Pârvan,
călătorii sincrone în viaţa formelor
E un simplu truism a spune că orice demers în istoriografie echivaleazA cu
un voiaj cronotopic, ca şi orice aventură adevărata în domeniul artei. Vechea
erudiţie a fi\cut apel curent, pâna târziu, în secolul XIX, la resursele călătoriei,
iar noţiunea de excurs e însa indispensabilă pentru a sugera astfel de abordari
spaţio-temporale.
Historicus viator pare'o sintagma potrivita pentru oricine se ocupa de un
domeniu sau altul. Aşa a fost un N. Iorga, neobosit călător printre vestigii, aşa
ne arata Ia rându-le V. Pârvan şi H. Focillon. Opera lor poate fi socotita ca o
viatica tinzând sa dezvăluie, prin istorie, prin arta, însuşi sensul creaţiei
umane.
"calatoria este o drama", nota în alt secol un vestit iubitor de peisaje şi
oameni noi, Marchizul de Custine1 • Cu atât mai mult se arata a fi o dramă
istoria (unii o socot chiar o "tragedie")2, iar discursul asupra ei un bocet, un
cântec funebru (thrinos), ca în reflecţiile rostite solemn de Pârvan3• Pentru
contemporanul sau Focillon, spirit luminos, cu o dispoziţie mereu solară,
necrispata de presimţirea sfârşitului, călătoria printre forme e o sursa de conti
nua exaltare. Atitudinea lui e, de aceea, optimista, spectacolul oferit de viaţa
formelor, reconfortant. Din contra, nava solitatră, lunecând - in poemul lui
Carducci - prin ţipat de pescăruşi pe apa învolburata4, Pârvan îşi doreşte
"nebunia sfânta a lui Platon" pentru a scăpa din "ghearele cinismului"3
O vointa extraordinară ii sprij ina efortul de a se mântui prin ascezA şi
propensiune eroica. Un curs de Istoria gându/ui liric în lumea mediteraneana
(1 922) trebuia sa devina, in acest spirit, o carte de reflecţie asupra marilor
teme, între care forma era ilustrata de M ichelangelo6
În pofida acestei deosebiri de atitudine, sesizabilă mai ales după marele
război, Focillon şi Pârvan comporta analogii demne de semnalat. Un istoric al
artelor şi un arheolog cu interes pentru filosofia istorei sunt prin excelenta
nişte călători in universul formelor. Amândoi s-au preocupat intens de forme,
fiecare cu instrumentele lui. Ajunge sa amintim că opera care 1-a consacrat pe
Pârvan ca filosof e Idei şi forme istorice ( 1 920) şi că Focillon a devenit un
reper in istoria artelor mai ales prin Vie des formes ( 1 934).
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Cele trei lustre care separă in timp scrieri le amintite nu anuleaza sinritmia
lor spirituala, nici caracterul sincron al demersurilor in cauza. Se va replica:
"Nu sunt, in arta ca şi in istorie, toate reductibile la fonne?" Daca observaţia
poate parea intemeiata pentru domeniul a trei inca din secolul XIX, relecţia
istorica n-a pus in valoare conceptul respectiv decât târziu, iar Pârvan poate fi
socotit ca unul dintre cei mai interesanţi ca viziune asupra universului de
fonne şi idei.
O asemenea coincidenta de preocupari la nişte contemporani cu interese
intelectuale afine e cât se poate de fireasca. Arheologul era, de altfel, in epo
ca, strâns legat de arte, iar istoricul de arta (Em. Mâle, G. Millet, 1. Grabar
etc.) înţelegea sa faca apel curent la datele arheologiei. A ti speculativ şi
concret totodata, aceasta e insusirea, aparent paradoxala, ce-i leaga pe Focillon
şi Pârvan, una ce poate justifica si abordarea de faţă.
sa spunem, mai întâi, ca nu e vorba de simple afinităţi ideatice. Născuţi la
un an distanta, Focillon mai întâi ( 1 88 1 ). Pârvan dupa, cei doi învăţaţi şi-au
intersectat paşi i dupa primul război mondial, manifestând reciproc o perfecta
stima in sfera profesiei şi o caldă simpatie umana. Se vor ti văzut poate la
Cluj, unde Focil lon a venit sa faca lecţii in 1 92 1 , iar G. Oprescu - prieten
comun - poate ti un element de legătură. Corespondenţa acestuia cu istoricul
francez conţine, de altminteri câteva asemenea referinţe. Sa le amintim, alatu
ri de altele, ca suport pentru analogiile sugerate de opera fiecamia.
La 30 mai 1 922, Secţia Istorică propune ca Focillon sa fie ales membm
corespondent străin al Academ iei, iar a doua zi Pârvim il prezenta ca atare
plenului7 Un m otiv in plus pentru învăţatul francez sa se apropie de arta şi
istoria români lor, s.:'\ călătorească prin ţară. să înnoade legături cu personalităţi
de marcă: � - Iorga. G. Bals. 1 . Cantacuzino, pentru a nu-l mai am inti pe G.
Oprescu. Î n 1 924 a contribuit la infiintarea unui Institut Francez de Î nalte
Studii în capitală, iar un an mai târziu se ocupa de expoziţia de arta veche si
moderna la Paris. Î n volumul publicat cu acea ocazie. subscria un luminos
eseu despre arta si istoria noastră, c<Jre e în fond un portret spiritual. O foto
grafie din martie 1 925 îl arată, împreună cu 1 Cacopino si o seama de studenţi
(l. Nistor, V Dumitrescu, G. Ştet�1n, P. N icorescu ş.a.), la sem inaml de istorie
şi epigrafie, alături de Pârv<�n"
Erau ocazi i de a se apropia în spaţiul profesiei, insa şi ca oameni. Aceasta
explică oarecum insistenta lui Focillon de a-1 "captura" pe Pârvan la Paris, de
conivenţă cu Carcopino, convins că "atunci era momentul de a acţiona, de a-1
prinde, de a triumfa"" Şi a fost în adevăr un triumf pentru savantul român.
"Ajuns aici. se adresa acesta unui prieten, la 2 mai 1 926, franţuzii m i-au fttcut
o p rimire cum n-am avut până acum nicaieri": comunicare la Academie des
. .
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[nscrqJt : o ns. cu o recept i e în onoarea s a : num i rea ca profesor

agree la U n i 

versitatea d i n Paris; l ecţ i e la Sorbon n , c u distinsi profesori ş i m e mbri n i In
stitutului. ba nchet �tc . w

Tot u l fusese c o m; e rt n t

tllnte

dl!nt.

1 9 26.

ca

m e m br u

a

de Foc i l lon, p e cnre Pârvnn l - a s i propus apoi, la 8

1 Aca dem i e i Romii ne. De c ii ţ i v n a n i ern corespon

" Î n t re t i mp. mntiva rapnrtoru l . ac t i v i tatea sa în interesul c auzei rom;îneşti

la Pans a l i•st asa de remarcab i lll îndt înscrierea printre membrii noştri

nnPrari dev i n e " indatorire pentru noi .

Î mpreunll

de Martonne si Jerome Carcnpirw. Focil lon. care

cu bu n i i sili prieten i . Em.
e

spi rit u l condudiiPr şi la

I nst i t utu l Francez de Studi i Superioare. intemeiat în u l t t m i i ani l a Bucuresti,

e ne<•hns i t în pn•mnvarca i n t cn.:scl nr rwastre nat i <•nale. în ce priveste ttrta şi

s t i i n t a . De nminJ. i ns i st a P<irvan. e l �i-a l uat asupra-si greaua sarc i na a

dlutilri i pPs i h i l i tati lor unt:i recuperari a conwri i de dPcumente si manuscrise
rnm;inesti r�llac i te la M<•scnva"1 1

A fost a l es, fi reşte, raportul fi ind subscris ş i d e a lţi istor i c i , intre care N .
I o rg a . 1 . Lupaş, A l . Lepădatu, G. B a lş, primul ş i u l t imul, istorici d e a rtă l a
râ ndul l or.
Cunoscând c i n e tacuse propunerea, Foc i l l on i-a mulţum it l u i Pârvan per
son a l ' � , thra

să

poată băn u i dl in curâ nd

Pnrcele avenu

acestu i�, confmte intru ştii nţă şi idea l etic totodntă.

Pasajul

să tn ie brusc ti ru l v i e t i i

epist o l n r către Oprescu, în c a re Foc i l lon fi xa ştiren, m erită a

fi

reprodus a ic i , întrucât constituie mărturia cen m a i e l ocv enta a unei a fi n i tăţi
spiritun l e :
"Carc o p i n o m ' a d i t la t r i ste nouvc l l e e t j e n e sms s i vous l a cnnnaisst:z

deji1. E l l c duit vous causcr hien de chagrin. comme a uons tous. m a i s <1 vous
surtPut. li de le et ancien ami de Pârvan. l T ne Jepcche de J .amhrinn ii sa

lcmme. arrivce avant h ier matin. annoncc sa mort. dans unc e l i n iquc de

Bu c arest . sans doute. aprcs l ' npO:ration. J.: ne sai s ricn de plus. Carcn el m o i ,

n n u s av n ns telegraphic i1 Biamt twtre sympa t h i e trcs a fll i gee . Jc n ' ou h l i e pas

nnlre de m icrc entrcvue ;l l.rttctia,

jc

mc rappd lc ! ' en e rg ic de P<îrvan. sa

honnc graee amicale. ct aussi snn rega nl d ' a11xil·te fixe sur la porte o1'1 devai

ent pa sse r

ses m edc c i ns . .l ' a i l e sent i ment" que l a Roumanie fa it une pet1c
inuncnsc. 1\ v a i t - i l cu le temps de I(Jrmcr Jcs hnmmes capahles de le
cuntinuer'!" ' -'

Răspunsu l îl gt'lsea e l însusi numn idecât în operă:
"Ma i " LTI lwmmc supcricur q u i s \ :n v a l a i ssc <' scs amis un hhi tagc. ct
1
non pas seulemcnt un snuvenir. lll<l is des devoirs. Je sens q uc je pt:uscrai {1
l u i en lrav a i l l a n t . I l nous aidera a i n s i . ( " etait 1111 rude constructcur
"
sc ie m·e. de son pays ct de so n ternps 14
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Regasim, în esenta, aceeaşi atitudine în telegrama trimisa cu acel prilej :
"Profondcmcnl a flligc pe11c ill ustre savant Pârvan, envoic Academie
doulourcuscs sympathics"11

Curând, avea să rosteasca şi un panegeric la Comitetul International
pentru Litere şi Arte din Geneva, alături de Elena Vacarescu şi de preşedintele
însuşi, Jules Destree 1 • caci, asemeni lui Pârvan, Focillon avea cultul priete
niei şi a ramas tidel în sentimentele sale. Se vede aceasta şi din evocarea
comprehensiva, calda, a altui român de isprava, doctorul 1. Cantacuzino, care
1-a mcut să presupuna "o anume poetica a spiritului" 1 7, poetica lesne sesizabilă
şi în cazul lui Pârvan. E vorba de c�finităţi elective, desigur, afinităţi ce implica
o gândire emoţiona lă, în care arta şi istoria fac cauza. comuna, completându-se
reciproc, uniticate de acea latură umană pe care Focillon ştia sa o aprecieze
superlativ la maestrul sau Gustave Geotlroy 1 M.
Ne-am indepartat poate de tema noastra insistând asupra afinităţi lor dintre
Focillon şi Pârvan, atinităţi lesne deductibile din scrierile lor. Aceeaşi atitu
dine în fata obiectului de artă îi caracterizeaza, amândoi cautându-i intimita
tea, dimensiunea enigmatica, mesajul ultim 1 9 Nu întâmplător Focillon a ţinut
sa participe la volumul de omagiu În memoria lui Vasile Pâ111m1 ( 1 934)
anume cu un eseu Sur la notion de style�0• Ştia bine ca aceasta fusese una
dintre preocuparile constante ale istoricului disparut prematur şi ca problema
stilului in artă e o "cheie" pentru numeroase alte probleme.
Textul propus ca omagiu postum lui Pârvan ţinea de un efort teoretizant
asupra căruia autorul îl prevenise deja pe Oprescu, evocându-i geneza cartii
sale Vie des .formes, pentru a conchide că noţiunea de jormă trebuie luată în
accepţia cea mai lungă, mai aptă sa expl ice nu numai arta, dar şi istoria, viaţa
ÎnsăŞi� 1 caci formele "se melent a la vie, d'ot't elles viennent, traduisant dans
l'espace certains mouvements de la vie de l'esprit, que ne font que colorer la
race, le milieu, le moment""" Stilul dimpotrivă, se poate detaşa şi adapta mra
incetare la mediu. Dar ambele reclamă suport material:
"l.Jne fonnc sans support n 'est pas i(lmlc.
1
memc -·
..

�,..,

e l le

support est li•rmc lui

Pentru amândoi, noţiunea de stil ramâne esenţială, stilul tiind absolut, în
timp ce 1111 stil e o variabilă�� Stilul monumentelor întreprins de arheologia
medievală. îndeosebi de Franz Cumont. dar si de istorici ai artei, precum Em.
Mâle, Ch. Diehl, G. Millet etc., o dovedise deja. Nu numai artele pot fi conce
pute sub specia unui stil, dar şi "la vie meme de l 'homme, dans la mesure ot't
la vie indiv iduelle et la vie historique sont formes", ne asigura Focillon"�
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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la urma toate, iar istoricul de a.rta şi a.rheologul �e vade�c
prin meseria lor pentru�� It: unnan, decela Şt pune. m
ţ«,,.,", istoric e general«' de�'"iar :icestora le corespund,
in concepJia pârviana, ··stiluri ritmice pla�ioe" dominate tie de ''omamentaJ",
tie de monumental", dupa cum rezulll din analizele întreprinse de arheologz6
şi de istoricul i nte resa t a defini evolUtiile. stilistice in zona carpat()
danubiana17
.

..

"Împrejurări speciale de geogralie umana - co,lchidea Pârvan

au

de-

h:mlinat aici o cultura eclectica, sintetica. Aceasta cultUră· se· înl�ţişeuzl din
adâncul timpurilor şi pâna azi ca ceva specific în întreg răsăritul european,

atât etnogralic cât şi artistic. Precum avem o arta specilic siciliană, compusă
din elemente biwntine. arabe şi ita li ce, precum avem n sinteză artistica a
Italiei de nord, tot aşa avem o arta româneosca pi-egnant camciei'isfiar. 'sir;'te�

tizând italicnismul cu slavismul

şi bizantinismul'028

Punctul de vedere exflusiv oriental susţinut de uriii; ca şi ·c•l exclusiv
occidental afinnat de al�ii se cuveneau supuse criticii, potrivit cu starea de
fapt de pe "pamântul daco-roman"29
Studiul operei aplicative a lui Pârvan, ,de la Contributii ,cpisrajice la
istoria crc$tinismului daco-roman ( 1 9 1 1 ), care i-au pregatit intrarea III ACIIde
mia Româna, pâna la Gctica şi la postuma Dacia: an outlinc of thc early
civilizations of Carpatho-Danubian Countlics { i 928), e departe: de a se fi
'
incheiat, ca şi studiul implicatiilor ei teoretice . Pe un plan ma i .l arg;� tntre
ciclul de lectii fllcute la Valenii de Munte (Civiliz(lfii italicc. l 9 l 2) · şi eonferintele despre Spiritul italie ( 1 926), Leonardo da Vinei şi Michc/angclo
( 1 92 7). care îi încheie oarecum activitatea publica, se înscriu eforturi consta'n
te de a sistematiza experienţe, fapte de istorie şi de artă a căror fenom enologie
necesita inca multe demersuri analitice. Dependenţa lui de unele sui·se ger
mane (Henry Thode, J. Burckhard, G. Voigt, Karl Neumann etc.) a tpst deja
pusa în lum ina, ca şi excesul interpretativ din unele texteJ0• Nu e locul sa
insistăm. Spre deosebire de Focillon, care se plasa în continuitatea unei traditii
ce impunea în istoria artelor, acum beneficiind masiv şi de aportul arheolo.
giei, cu disciplinele ei conexe, Pârvan defrişa un teren inca nelucrat, ex
plorând în acelaşi timp ciimpul faptelor şi cautând a le sistematiza în stri.tct!Jri
coerente, semnificative. Istoric al antichitatii, cu interese clare şi pentru a lte
epoci, nazuind totodata spre zona artelor, el ft\cea opera de pionierat, ştiind
bine ca nu va putea oferi lumii măsura întreaga a personal itatii saleJ1
Cugetarile lui in sfera artei sunt fi.Jiguratii ale unui spirit disponibil pe11tru
zborul ina lt în lumea ideilor, însa care nu ajunge In suprema împlinire, . tiind
mereu sabotat de "istorie" şi de vicisitudinile unei vieti de om chinuit de agrehttp://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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siunile mediului şi d e propriile nelinişti. Foci l lon, din contra, s e arata

un �·

ega l cu sine, m a i lum inos, pe care imprejurarile il servesc destul de ;bine
pentru a-1 feri de traume şi angoase. Fiecare din ei constituie un univers a
cărui explorare sistematică ar necesita multe precauţii de informare, metoda,
analiza.

sa semna lam totuşi, in treacăt, câteva elemente comune, acelea care dupa

opinia noastra au marcat domen i i le respective şi constituie o moşteni re preţi
oasa pentru urmaşi. Este de observat, mai intâi, ca la inceputul secolului XX,

când se plaseaza debutul celor doi savanti, arheologia şi istoria artelor erau
destul de slab reprezentate la noi�=. Traditia lui

A.

Odobescu, un cumulard

prestigios al ambelor discipl ine, n-a rodit imediat şi pe masura33 Nici pe tar.im
european ele nu erau inca destul de bine trasate, mai a les pentru partea veche.
O anume contam inare neokantiana

(H.

Ri kert) şi neohegeliana (Bruno Bauer)

1-a flicut sa conceapa o sinteza personala, marcata de scepticism şi de ideea
"spiritu lui absolut" Pentru el ca şi pentru a lţi gânditori, arta ramânea un do
meniu legat indisolubil de istoria soc ietati i umane, pe care o şi reflecta in buna
parte).!. S-a putut vedea acest lucru in contribuţiile lui de protoistorie şi istorie
veche, ca şi in unele reflecţi i asupra evului mediuH Istoria in ansamblu com
porta, sub ungh iul artei, un

ritm momtmcntal,

ritm onwmcntal

exprimând inflorirea vietii si un

sesizabil in artele plastice, poezie, muzica36.

Sceptic relativ la putinţa de a comunica marea i lum inare a creatoru lui37,
Pârvan recunostea in arta, ca şi Foc i l lon, o modal itate suprema de impl inire,
un simbol al creatiei durabi le�8

Însuşirea de a observa formele, de a cauta

sensuri, dincolo de aparenţe, ii caracterizeaza pe amândoi. Legaturi secrete
pun in comunicaţie aceste spirite, indiferent de temele abordate. Ceea ce
Focil lon scria pe un plan m a i larg pare a detini şi raporturile sale cu Pârvan:
"Dans le cuurs de l ' h istoirc. i l y a des periodcs ou les homrnes pcnsent en
mcmc h:mps les mcmcs limnes. L'influcncc n'est alon; quc le moyen des
a llinitcs. si l ' on JX:Ut dire qu'cllc ne s'excrce pas cn dehors de ces dcr
nic!res"19 .

Ca şi

Pâ rv an,

invăţatul francez vede in istorie "une etude des relations

qui, diverses selon le temps et les l i eux. s' etabl issent entre les fa its, les idees
et les formes""" Aceasta nu vrea sa spună ca fom1a e fhra raport cu materia.
"1 )c memc quc chaquc mat icre a sa vncat inn fonncllc. chaque li.J1me a
vocatinn materiei le. deja csquiscc dans s-:1 vie intcrieurc"4' .

formă, a d ica măsura si interpretare a spaţiului,
continut, sens, scmnijicatic4: Dupa Foc i l lon, " l a conscience

Opera de arta e, dec i
totodata insa si

sa

.

.

hum a i n e tend touj ours a un l angage et meme a un sty le. Prendre conscience
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x.n: 1 994

c' est prendre forme" Vocaţia spiritului e, in detinitiv, aceea de a se descrie
constant pe sine�\ iar rostul istoriei nu e altul decât sa reinnoiasca mereu
sinteza spirituala�. Sub acest unghi, acordul dintre cei doi savanţi pare deplin.
Ambii gândesc istoria in termeni de ritmuri şi ondulatii, de stil şi Jormă, cate
gorii ce coexistă şi in arta ca o chintesenta a istoriei ins!şi.

"Tous les at1s J>eUvent etre con�us sous l'espece d'un sty le ct jusqu'ă la vie
historique sontformes", spune Focillon��.
Fiecare individ, fiecare generaţie traieşte formele trecutului dupa nevoile
proprii, iar istoricul e chemat sa identifice schimbările produse4b.
Pârvan nu gândea altfel când descoperea in artă o istorie a spiritului uman
desfilşurată in forme. Studiul formelor devenea la amândoi, in cele din urm�.
un discurs asupra ideilor in dinamica lor definitorie pentru condiţia umana.
Căci "l 'homme n'est pas scelte dans une detinition etemel le, il est ouvert aux
echanges et aux accords"47, conchidea Focillon. Ca şi Pârvan, el era atent la
supravieţuiri şi anticipari, la incetineli şi cutezanţe, la interferenţa continuă de
factori, la metamorfozele produse neincetat in lumea formelor411 •

O

lume

fascinantă şi mereu deschisa altei abordări.
"l'histoirc des ti1m1es ne se dcs.-.ine pas par unc lignc unittue el ascen
vie. l'horru11e est contraint de
recmnmencer les mcmes rccherches et c'cst le memc hmnmc. j ' en tends la
constance et l ' identitc de l ' esprit humain, qui les recommcncc'"9• insista

dente. Un stylc prend lin, llll autre nait a la

Foc i l l on, atent nu mai putin la miturile ce se nasc din starea cuno�t i ntc l or

noastre sau din insflşi experienta fonnclors.'

E

o tema demnă de interes, căci fiecare comunitate aspira să devina o

fam i l ie spirituală şi de aceea preferă anumite forme, iar dinamica st i luri l or
sale e diferită in raport cu a lte comunităţis 1 •
Totul îndrumă i n acest domeniu, spre o "arheologie" a fom1 elor, capabilă

să propună lecturi in ti l igran şi restituţii coerentes� Un univers şi o umanitate
se relevă din studiul lorn A ceasta istorie a fom1elor trimite in acelaşi timp
spre

ideile

şi

scnsibilitătilc

din care ea se nutreşte şi nu mai puţin spre ma

terie, unelte, m â in i l e creatorului.

O

lume aparte care ne evocă " l e cadre ab

strait de l a geometrie", însă şi concretu l lucrurilorS4

E

o istorie ce descrie

om u l însuşi, din a că ru i nesfii rşita diversitate se naşte discursul asupra duratei.
Aspectul formal şi conţinutul spiritual se armonizeaza intr-o relaţie dia lec
tică1s Dacă însă forma e absolută, conţinutul rămâne m ereu interpretabil, ceea
ce determină ca studiul acestuia să fie inepuizabil. De unde tendinta lui Pârvan
spre idei genera le, capabile sa integreze mai bine rea l i tatea% Pentru el, "opera
istorica e o armonie de proportii şi funcţiuni abstract evolutive", pe când
"opera de a rta e o armon i zare de proportii şi funcţiuni concret spaţia le"s7
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Functiunile evolutive implică desigur conceptul de timp. esential pentna defi
nirea sistemului de gândire

piirvanian, acelaşi grosso modo cu viziunea

isto

a lui Focillon.
O data in plus trebuie sa sesizam concordanta de fond intre cei doi, ali
mentata pe de o parte de insuşirile lor intelectuale şi morale, iar pe de alta e
tendinţa clara a epocii de a redefini statutul istoriei ca disciplină. "Si11teza
"
istoricd , prin care H. Berr definea cu un deceniu mai inainte această tendin
ta�". nu e decât una din sintagmele menite să o exprime, opunându-se istoriei
traditionale, istorizante�• in sensul sintezei s-au manifestat, pe tarâmul istoriei
ca atare sau in studiul artelor, Pârvan şi Focillon, ale căror iniţiative ne apar
convergente şi sincrone. Amândoi sunt preocupaţi sa distinga sensul devenirii,
silindu-se a transcende imediatul pentna a descoperi esente. Dincolo de "fap
tele bmte", istoria le dezvăluie forme si conţinuturi ce trimit la o realitate
unica, invizibilă, care e viata umcmtfll. Acest bun suprem e marea temă ce se
degajă din opera lor, temă pe care mai toţi istoricii importanti din epca (J.
Huizinga, Arthur Lovej oy, N. Iorga etc.) au antamat-o in diverse modalitati.
Huizinga mărturisea, de altfel, in prefata la The Wcming of the Middle Age
( 1 9 1 9), perfect consonant cu distinşii săi contemporani:
rica

"Fonne d e vial<'i :;i d e gândire, iată c e

:u n

căutai sa descriu aici. Sesi;r.area

conl inutului esenlial care a salilşluil in acele fonne va deveni oare vreodală
'"''
obiceiul cercclil.rii islorice"!

Dar era deja, din moment ce Piirvan subscria concomitent un eseu despre

Ideile jimdamcntalc ale culturii sociale contemporane•�. iar Focil lon volumul
Tcclmique et sentiment ( 1 9 1 9), in timp ce Lovejoy conceptualiza chiar o
Istoric a ideilor, pentru a ajunge mai târziu la Thc great chain of Being
( 1 936). "Noii istorici" există deja•3 Ei se ocupă de idei, sentimente, stari de

spirit, căutând a transgresa imediatul factologic in directia sintezei, a studiului
formelor generatoare de " istorie" lato sens11. "Viata cuvintelor", in expresia
lui Arsene Darmesteter, citată de Focillon..., şi Viata .formelor din palmaresul
acestuia se ingemănează in noul discurs, a cărui emergentă se cade a lua in
seamă si aportul pârvanianM
Este un aport care, ca şi cel datorat in istoriogratie lui Focillon, ar merita
să tie um1ărit mai sistematic. N-am putut decât schita, aici, câteva puncte de
apropiere, îndeosebi cele relative Ia chestiunea formelor, puncte care,
adiincite, ar indruma studiul analogic spre o morfologie a culturii. Deosebirile
nu sunt însă mai putin demne de interes. În tot cazul, e semnificativă ezitarea
lui Focillon între a scrie "quelque chose historique" pentru omagiul lui
Pârvan.. si amintitul studiu despre stil, care in esenţă nu e decât un fragment
din Vie des .formcs. Această "colaborare" postumă prelungeşte iniţiativele pe
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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care c e i doi istorici le-au avut în filosofia artei. Se poate vorbi d e călătorii sin
crone ,;, In mea formelor, întreprinse de spirite atine"7, pentru care - ca în defi

nitia rankeană - istoria e artă şi stiinţă totodată (" Kunst und W issenschati:
zug l e i c h ) . Cllători i fe ricite? Aproape sigur in cazul l u i Foc i l lon. spirit exu
benmt, căru ia formele i se înfttţ işau ca un spectacol neistovit ce compensează
oricâtă osteneala. Puţin probabil in cazul lui Pârvan, a cami schiţă de memo
rial despre Grecia îl arata sfâşia! de ireductibile aporii, totuşi dispus, dupa cum
s-a văzut, la marea aventura în lnmea formelor. Vor ti primit, insa, amândoi
acel îndemn rostit de Joachim du Bellay cu patru secole în urma:
"

"llcn:ux qui. comme l l lyssc, a rait un hcau vnyagc.

"

Pentru istoricul francez, ca şi pentm conti·atele român, indemnul la
calatorie venea, insa, mai cu seama dinauntm, motivat de exigenţe epistemolo
gice. calatoriile întreprinse de ei in viaţa formelor constituie domenii unde se
poate călători cu folos încă multă vreme.
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Veniamin Costache şi şovinismul maghiaro-austriac
În vremea in care fostul episcop de Huşi ( 1 792- 1 796) şi de Roman
( 1 796- 1 803) s-a atlat in scaunul mitropolitan al Moldovei
1 803- 1 808 şi
-

1 8 1 2- 1 842, misiunea catolica dintre Carpaţi şi Nistm s-a confruntat cu incer
carile cele mai indrl:'izneţe venite din partea cercurilor austro-maghiare de a
prelua conducerea şi a-şi exercita influenţa politica in scopul unei viitoare
anexari la imperiul austriac al intregului teritoriu românesc extra-carpatic.
Dupa moartea regelui Ungariei, la M\hăcs, in 1 526, împăraţii de Ia Viena s-au
straduit mereu, sub pretextul dreptului de moştenire cuvenit Mariei, regina
vaduva dupa decesul lui Ludovic al Il-lea, sa acapareze tot spaţiul geografic
populat de români. Prin razboaiele purtate impotriva Porţii, parţial fusese
real izat acest plan. Pacea de la Carlowitz ( 1 699) consfinţise cotropirea Tran
silvaniei, iar cea de la Passarowitz a Banatului şi Olteniei. În urma razboiului
austro-ungar-otoman, incheiat cu tratatul de la Belgrad in 1 739, Oltenia a fost
eliberată de imperiali şi realipita Ţarii Româneşti. Diplomaţia austriaca a ştiut
sa protite de razboiul ruso-otoman, incheiat prin pacea de la Kuciuc-Kainargi
şi prin corupţie, vicleşug, crima a ocupat partea de nord a Moldovei. Docu
mente inedite, păstrate in arhiva Congregaţiei Propaganda Fide, demonstreaza
ca acei reprezentanţi ai imperiului austriac, aflaţi in capitala otomană inca din
1 772, primisera cadouri substanţiale din partea gazdelor pentru a intermedia
pacea cu ruşii victorioşi'.
Acestea au fost unele din faptele de corupţie premergătoare acţiunilor
diplomatice şi crimelor care au consfinţit la 7 mai 1 775 rapirea din trupul
Moldovei a trei ţinuturi, care aveau o intindere de 2.095.202 pogoane sau
1 0.45 1 km2, care cuprindeau in interioml lor cetatea de scaun a Sucevei,
Radăuţii, Cernautii, manastirile: Putna, Suceviţa, Voroneţ, Dragomirna, alte
monumente şi asezari stravechi româneşti, in care traiau atunci 63.700 români,
8.400 ruteni şi 526 evrei. Furtul din teritoriul românesc al Moldovei a fost
hotarât la Petersburg, dupa eşecul diplomaţiei austriece la Poarta, prin care s-a
incercat cotropirea din nou a Olteniei. Dupa impartirea Poloniei, ocuparea
Galiţiei şi Pocuţiei, austriecii şi-au indreptat gândurile şi privirile asupra
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Veniamin Costache şi şovinismul maghiaro-austriac
În vremea in care fostul episcop de Huşi ( 1 792- 1 796) şi de Roman
( 1 796- 1 803) s-a atlat în scaunul mitropolitan al Moldovei
1 803- 1 808 şi
1 8 1 2- 1 842, misiunea catolică dintre Carpati si Nistm s-a confruntat cu încer
-

cările cele mai îndrăzneţe venite din partea cercurilor austro-maghiare de a
prelua conducerea şi a-şi exercita intluenţa politică în scopul unei viitoare
anexări la imperiul austriac al întregului teritoriu românesc extra-carpatic.
După moartea regelui Ungariei, la M\hăcs, in 1 526, împăraţii de la Viena s-au
straduit mereu, sub pretextul dreptului de moştenire cuvenit Mariei, regina
văduvă după decesul lui Ludovic al II-lea, să acapareze tot spaţiul geografic
populat de români. Prin razboaiele purtate impotriva Porţii, parţial fusese
realizat acest plan. Pacea de la Carlowitz ( 1 699) consfinţise cotropirea Tran
silvaniei, iar cea de la Passarowitz a Banatului şi Olteniei. in urma razboiului
austro-ungar-otoman, incheiat cu tratatul de la Belgrad in 1 739, Oltenia a fost
eliberată de imperiali şi realipită Ţării Româneşti. Diplomaţia austriaca a ştiut
să protite de razboiul rusa-otoman, incheiat prin pacea de la Kuciuc-Kainargi
şi prin corupţie, vicleşug, crimă a ocupat partea de nord a Moldovei. Docu
mente inedite, păstrate în arhiva Congregaţiei Propaganda Fide, demonstrează
că acei reprezentanţi ai imperiului austriac, aflaţi în capitala otomană inca din
1 772, primisera cadouri substanţiale din partea gazdelor pentru a intermedia
pacea cu naşii victorioşi'
Acestea au fost unele din faptele de corupţie premergatoare acţiunilor
diplomatice şi crimelor care au consfinţit la 7 mai 1 775 rapirea din trupul
Moldovei a trei ţinuturi, care aveau o întindere de 2.095.202 pogoane sau
1 0.45 1 km:, care cuprindeau in interioml lor cetatea de scaun a Sucevei,
R.adăuţii, Cemăuţii, mănăstirile: Putna, Suceviţa, Voroneţ, Dragomima, alte
monumente şi aŞezări stravechi româneşti, in care traiau atunci 63. 700 români,
8.400 ruteni şi 526 evrei. Furtul din teritoriul românesc al Moldovei a fost
hotărât la Petersburg, după eŞecul diplomaţiei austriece la Poartă, prin care s-a
incercat cotropirea din nou a Olteniei. După împărţirea Poloniei, ocuparea
Galiţiei şi Pocuţiei, austriecii şi-au indreptat gândurile şi privirile asupra
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jumatăţii de nord a Moldovei cu ţinuturile Sucevei, Botoşanilor, Romanului,
N eamţului, dar prin hotărârea adoptată in capitala msă de catre Lebkowitz şi
Panin, s-au multumit practic numai cu ceea ce ocupaseră la 1 octombrei 1 774,
atunci când mareşalul Rumeanţev, dupa ce primise de la Kaunitz, ministrul
Mariei Tereza, suma de 5 . 000 de galbeni, o tabacheră de aur cu briliante,
ardonase retragerea annatelor ruse din nordul Moldovei, iar cele austriece le
luaseră locul. Calculele încheiate de Thugut, intemunţiul austriac la Poartă, in
7 mai 1 775, au demonstrat ca diplomaţia austriaca a cheltuit pentm înfăptuirea
acestui rapt teritorial din pamântul românesc. um1atoarele sume: 1 0.000 piaştri
platiti dragomanului Moruzi, 3. 1 00 ducaţi comisarului hotarnic, bacşişuri catre
funcţionari mărunţi. Totalul sumelor s-a ridicat la 1 5 . 0 1 2 piaştri sau 1 6. 889
tlorini, in afară de cele date comandantului armatei mse1 O parte din aceste
sume au fost luate anterior de la otomani pentru medierea tratativelor de pace.
Protestele populaţiei din toată Moldova, ale domnului şi demnitarilor săi au
rămas fl:lră rezultate pozitive, iar imperialii au adoptat măsurile cele mai se
vere pentru consolidarea stăpânirii lor in noul teritoriu alipit statului austriac
prin vicleşug, corupţie, şiretenie, crimă. Între măsurile de maximă eficienta a
fost socotită şi prezenţa aici a misionarilor catolici care au activat intens
pentm atragerea românilor ortodocşi la credinţa lor. Teritoriului rapit din
Moldova i s-a spus initial partea interioară din cordonul militar austriac, apoi
Bucovina, apreciindu-se ca noul nume va consemna alt teritoriu decât cel
moldovenesc. Activitatea misionarilor catolici, servili curţii imperiale aus
triece, nu se limita numai la teritoriul cotropit de curtea vieneza prin mijloa
cele nedemne aratate, dar capatau o extindere şi in Moldova neocupată. Misio
narul catolic de origine maghiară Romanus Iakabfalvy a dat curs planurilor
ascunse sub masca catolicismului. La 3 ianuarie 1 776, el scria autorităţilor
catolice că întinse parţi din fostele posesiuni ale coroanei maghiare, zăceau
inca sub stăpânirea otomană şi că nimeni nu se gândea la catolicii de neam
unguresc din aceste teritorii, multe dintre probemele zonelor respective s-ar
rezolva daca Moldova va ti încredinţată misionarilor catolici din provincia
Ungaria a minerilor conventuali. El a scris in modul cel mai clar, că momen
tul era favorabil trecerii la ofensiva, deoarece nordul Moldovei se atla, de
fapt, sub stăpânirea austriacă. Pentru realizarea gândurilor şi planurilor cercu
rilor cotropitoare austro-maghiare, el socotea ca foarte utilă numirea unui
prefect maghiar la misiunea catolică din lasi. care avea să acţioneze pe toată
intinderea Moldovei. pentru atragerea populaţiei la catolicism şi supunerea
fată de curtea imperială vieneza•
Prin activitatea m isionari lor maghiari, credea el, se va ajunge numai la
folosirea limbii maghiare de către populatia catolică de aici, la dispariţia
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diferenţelor naţionale, iar dupa uniticarea vieţii spirituale şi a limbii tn'ansul
dorit de el, se va stabili cu uşurinta transfonnarea şi a restului Moldovei· 'în
.., . provincie imperiala�.
În asemenea conditii, a inceput sa se manifeste şi sa ia proportii conflictul
dintre călugări aparţinând ordinului minerilor conventuali din Moldova italie
ni şi cei di � provincia Ungaria, de neam maghiar, pentru·suprelilatia\aiopra
Moldovei. In acelaşi timp in care austriecii au atribuit numele de·8ucov'iita
părtii de nord a Moldovei cotropită de ei, pentru a putea duce in eroare opiniâ
publică europeană, a fost inventat termenul de "ceangăi" pentru a putea dis
tinge populatia catolică dintre Carpati şi Nistru cu acelaşi scop, deşi nici unul
nici altul din argumente nu avea nimic comun cu adevărul istoric. Pentru a se
putea ajunge la această situaţie, au fost manevrati parohii de la Faroani,
Săbaoani şi Grozeşti să ceara Propagandei Fide sa se dea satisfacţie solicitări
lor fomurlate de lakabfalvy. În anul 1 778, administratorii parohiilor sus amin
tite, partizani incontestabili ai cercuri lor şovine austro-maghiare, au adresat
cereri, in numele parohieni lor lor, sa tie trimişi in episcopatul Bacău numai
misionari cunoscători şi vorbitori ai limbii maghiare, pe care in mod ten
denţios o apreciau ca tiind a casei'
Ideea a fost îmbrăţişată şi de Dominic Petru Karwosiecki ajutorul epis
copului Stanislas Raimund lezierski, care ruga pe nunţiul apostolic din Viena
să-I ajute in înlăturarea superiorului sau şi înscăunarea lui ca episcop catolic al
Bacăului, promiţându-i că in cazul în care va reuşi în acţiunea nedemnă pusa
la cale, îi va pune "in mâinile sale" toată eparhia Moldovei7 Documentele
confinnă faptele. Şi unele şi altele conving asupra caracterului organizat al
acestei actiuni cu scopul clar de îndepărtare a misionarilor minori conventuali
italieni, inlocuirea lor cu alţii de origine maghiara sub pretextul atât de trans
parent şi clar al necunoaşterii limbii maghiare şi, sub acest motiv, al dispariţiei
catolici lor din Moldova care, confonn celor scrise de ei ftlra nici un temei
istoric, ar ti fost exclusiv maghiari. Lucrurile au ajlins până acolo încât, in
acelaşi an, provincialul m inorilor conventual i din Transilvania, a comunicat
viceprefectului m isiunii catolice din Moldova, Giuseppe Martinotti, că preoţii
italieni erau incapabili sa lucreze cu folos pentru credincioşii catolici din
aceste parţi, deoarece nu cunoşteau l imba maghianl8, cerând să parasească
parohii le şi sa le lase l ibere pentru a fi ocupate de ei.
Pe fondul acestor pregătiri austro-maghiare, sprij inite de nunţiul din
Viena, a intervenit episcopul catolic al Transilvaniei, lgnatiu Bathyani, care
nu s-a stiit câtuşi de putin sa recurga la fapte nedemne rangului său pentru a
sluji scopurilor politice, atât de josnice ale impăranrlui şi nunţiului papal din
Viena. Acest demnitar catolic a trimis in Moldova pe pretiosul misionar Peter
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Zold, paroh la Delniţa Ciucului '(Csik-Delnensis), pentru a studia stările de
lucruri din misiunea catolică a Moldovei, a intocmit rapoarte conform dezi
deratelor exprimate de slujitorii subordonaţi planurilor şi intereselor politice
ale curţii vieneze, nu adevărului şi nici credinţei in Dumnezeu. Parohul din

Delniţa a părăsit localitatea şi credincioşii la 7 decembrie 1 780, indreptându-se
�tre Moldova. Gândurile lui incorecte au fost prezentate în raportul prezentat

p

e iscopului Transilvaniei la 1 1 ianuarie 1 78 1 . Într-o lună de zile el "a cunos
cut" atât de bine aşezările catolice din Moldova încât a putut să scrie cele mai
mari neadevaruri despre acestea, lăsându-i cu mult în urma pe Bemardinus
Quirini şi Marcus Bandinus, primii mari nlspânditori de falsuri în această
privinţă. El a comunicat patronului şi mentorului său că ungurii, saşii, secuii
din Transilvania au emigrat in Moldova pe la 1 420, au intemeiat aşezări aici,
au dus o viaţă economică, religioasă organizată, sub autoritatea spirituală a
episcopului de Bacău, dar din cauza invaziilor şi jafurilor turco-tătăreşti, epis
copia a ajuns într-o stare de decădere, iar credincioşii s-au împuţinat până

aproape la dispariţie, loca fitaţiile lor erau aproape pustii ("penitus deserta").
Au reapărut numai urmaşii ungurilor, care trAiau "împrăştiaţi" ("disperşi") prin

localităţile principatului, atribuindu-le pentru prima dată numele de "ceangai"
{"csango magyarok") deşi a distins printre ei şi urmaşi ai vechilor familii de
saşi. Cu toata originea ungaro-saxonică, presupusă de el, a catolicilor mol
doveni, nici unul dintre ei nu vorbea limba germană, toţi vorbeau limba româ
na şi

foarte rAu ungureşte ("loquitur omnes moldavicam . . . ac hungaricam multo

blesius"). Spiritul inventiv al lui Zold nu s-a oprit aici. El a mai apreciat că
după schimbarea sediului Episcopiei de Bacău, Propaganda Fide a trimis aici
numai misionari italieni, care nu vorbeau cu credincioşii nici româneşte şi nici
ungureşte. Catolicii ar fi suportat cu greu situaţia ("gemebundi suspirant") şi
ar fi cerut inlocuirea italienilor cu misionarii maghiari. În prezentarea paro
hiilor n-a putut scrie numai neadevaruri, deşi a exagerat in privinţa numărului
maghiarilor. El a precizat sub acest aspect, că populaţia catolică era formată
din: români, germani, poloni, maghiari, italieni, alte popoare europene şi tnlia
in localitaţile româneşti ("in variis pagis valachicis'Y Neadevărul a fost
ridicat pe trepte mult superioare in rezumatele întocmite de el asupra raportu
lui din

1 87 1 şi trimise diverselor persoane pentru a le informa asupra aceleeaşi

stari de lucru. Referindu-se la jurisdicţia Parohiei Călugara, a exagerat
enorm10•
Parohia Grozeşti a fost localizata de el în interiorul comitatului "Haroms
zek ad passum Ojtos" Mari neadevăruri au fost scrise şi în privinţa condiţiilor
de exercitare a cultului catolic in Moldova, iar nefolosirea limbii maghiare ar
duce la dispariţia credincioşilor prin trecerea la ortodoxism, deoarece vorbeau
zilnic cu oameni de aceasta confesiune1 1
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Cu toate ca documentele întocmite de Zold cuprindeau atâtea informaţii
contradictorii, cele mai multe inventate de el, totuşi ideile de baza au fost
preluate de episcopul Bathyani. iar unele şi mai mult exagerate in raportul
inaintat de acesta papei Pius al VI-lea. Episcopul informa Sfântul Scaun ca
ungurii catolici populau Moldova, Basarabia şi Crimeea, cerând aprobarea de
a trimite misionari maghiari pentru salvarea lor de la pierderea credinţei 1 2 . În
finalul raportului său cerea aprobarea pentru ca numai el să poată trimite
misionari maghiari în aceste părţi. Papa Pius al VI-lea a analizat cu simţ de
răspundere cele scrise de Bathyani şi i-a comunicat ca nu era bine informat
asupra stărilor de lucmri din Moldova, ca atare nu aproba nici o modificare13•
Răspunsul papal din 7 ianuarie 1 788 dat lui Bathyani, se baza pe rapoarte
care se apropiau de adevăr şi în care se preciza ca populaţia catolica a crescut,
între 1 756- 1 78 1 , de la 7.000 la 1 0. 000 oameni, prin înmulţirea naturală şi
sosirea de peste Carpaţi a mai multor români, germani, maghiari 1 4•
Sassano, prefectul misiunii, comunica frecventa căsătoriilor dintre catolici
şi necatolici, imposibilitatea stăpânirii fenomenului de către misionari, lipsa
autorităţii episcopale din cauza stabilirii prelatului in Polonia, unde era tratat
mai mult ca un funcţionar regal 1 j În acelaşi timp, documentul emis de curia
romană a potolit pentm o scurtă perioadă pe cei care furnizaseră atâtea nea
devăruri, privind stările de lucruri din Moldova. Acelaşi prefect aprecia, in
1 799, la 14. 1 76 numărul credincioşilor catolici, "toţi vorbeau limba ţării", unii
ştiau şi limba maghiară învăţată de la catiheţi, in majoritate maghiari, care
aveau obligaţia să facă cunoscută învăţătura catehismului, dar refuzau să vor
bească în limba popomlui român1• Dascălii maghiari erau oameni inculti, cu
apucături şi practici imorale. Ei învăţau atât cât ştiau. Aşa se explica însuşirea
de către acei puţini credincioşi a aşa-zisului dialect ceangăiesc, sărac în vo
cabular şi �ră gramatică.
Vincenzio Gatt a fost mai categoric şi foarte precis, deoarece a raportat,
la I l mai 1 799, că "cea mai mare parte a credincioşilor vorbeşte limba autoh
tonilor, iar maghiara se reduce la o întrebuinţare foarte restrânsă" 1 7, tiind
folosită de cei fi\r.l domiciliu stabil, vagabonzi şi cei ce merg de colo-colo.
Î n ciuda acestor realităţi, nebunia şovinilor maghiare-austrieci a inceput
să se afirn1e cu mai multă agresivitate la finele secolului al XVIII-lea şi
începutul secolului al XIX-lea. Reprezentanţi i cercurilor respective şi-au găsit
oameni pe măsura planurilor lor. Persoana cea mai potrivită a fost socotită a ti
tânărul Ştefan Botskor, născut în Transilvania, care a venit in Moldova, s-a
încadrat în serviciul prefectului Rocchi în anul 1 793. A ici, în loc de mulţu
mire, a adus calomni i bine�cătorului. Acesta, aflând despre comportarea
subalternului său, i-a cemt să plece acolo de unde a venit. În drum spre
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Transilvania, Bostkor s-a oprit la _Sâbăoani şi Grozeşti, unde a săvârŞit alte
abateri. Ajuns în Transilvania a aderat la ordinul călugărilor minorilor obser
vanţi, dar nemulţumit ca nu i se ofereau funcţiile pretinse de el, a trecut re
pede la m inorii conventuali, iar după aceasta a dorit să fie numit paroh în
Episcopia Oradiei, a obţinut numai unul de vicar. Nemulţumit, a plecat în
Hpisc'opia Cenadului, în cadrul căreia a fost numit administrator într-o parohie
cu populaţie majoritar calvină cu care a ajuns repede în conflict. Împrejurarile
I-au obligat să se adreseze episcopului de Cluj, care 1-a primit cu largheţe şi
i-a încredinţat greaua m isiune de a milita pentru cercurile şovine austro-ma
ghiare. El s-a înrolat la asemenea practici, deoarece corespundeau pe deplin
structuri i sale sufleteşti. La 2 febmarie 1 799, a fost expediată către Propa
ganda Fide, în numele credincioşilor catolici din Sâbăoani, Călugăra, Roman,
Ciuberciu o scrisoare prin care arata că lipsurile spirituale manifestate la
credincioşii catolici din toată Moldova se datorau activităţi i necorespunzătoare
a misionarilor italieni, cafe nu vorbeau limba maghiara18• Cum nerabdarea
pusese stăpânire pe el n-a mai aşteptat cuvenitul raspuns din partea celor în
drept şi s-a adresat direct capului bisericii catolice, de această dată în numele
catolicilor din: Iaşi, Huşi, Călugăra, Sâbăoani, anunţându-1 ca aceştia îl aştep
tau ca paroh sau în altă demnitate pe presbiterul secular Ştefan B otskor din
Oradea Mare 19 Dar lucrurile nu s-au oprit aici. La Propaganda Fide au fost
trimise mai multe reclamaţii împotriva prefectului misiunii, Vicenzio Gatt, în
numele catolicilor din: Tămăşeni, Sagna, Buruieneşti, Adjudeni, Rotunda,
Răchiteni, Gheraieşti, Sâbăoani20 Plângerile erau adresate, atât cardinalului
Borgia, cât şi nunţiului papal din Viena şi anunţau "tulburari" ale clerului şi
credincioşilor împotriva prefectului21 Domnul Moldovei a intuit amploarea
conflictului, cunoscând care erau forţele care se profilau în spatele unui om ca
B otskor. El a scris Propagandei Fide despre comportarea demnă, cores
punzătoare a prefectului Gatt22• Domenico Brocani a voit să-şi asigure alege
rea în funcţia de prefect şi a intervenit cu reclamaţii contra superiorului său.
Prefectul Gatt a luat hotărârea să plece la Roma, dar împăratul nu i-a acceptat
trecerea prin posesiunile sale din cauza comportării sale necorespunzătoare
faţă de planurile Vienei23• El a călătorit prin Constantinopol spre Roma. Fap
tele şi informaţiile documentare demonstrează în modul cel mai clar ca Gatt
nu mai corespundea planurilor Vienei, deoarece manifesta o oarecare
independenţă. La 4 aprilie 1 803, Domenico Brocani a fost numit prefect24 •
Schimbarea de la misiunea catolică din Moldova n-a dat satisfacţie cercurilor
maghiaro-austriece susţinătoare ale lui Botskor. Acesta a trimis alte scrisori
semnate de oameni al căror nume, deşi scrise în formă maghiarizată, arată pe
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purtători i lor ca cei mai autentici români. Aceştia, in numele credincioşilor din
laşi, Huşi, caJugăra, Grozeşti. solicitau pe Botskor, pe care nu-l cunoşteau, ca
paroh. in urma atâtor solicitări scrise din iniţiativa şi cu mâna lui Botskor,
Propaganda Fide a trim is, in apri lie 1 803 episcopului de Cluj patenta denu
mire a acestuia ca misionar in Moldova�s Episcopul de Cluj, agenţii austrieci,
au pregătit atmosfera primirii triumfătoare pentru Botskor, provocând mzvrati
rea credincioşilor catolici din Săbăoani, cunoscuţi prin instabilitatea lor, deşi
vorbeau numai româneşte2b
Domenico Brocani, noul prefect, a făcut o prezentare favorabilă noului
paroh, precizând că toţi credincioşii catolici vorbeau româneşte, în afara de cei
veniţi de curând din Transilvania şi Ungaria, puţini la număr şi dispersaţi "in
câteva popoare" 27
Curtea vieneză a sprij init cu o sumă de bani repararea bisericii din Iaşi,
distrusă de cutremurul din 20 octombrie 1 80228 in această atmosferă a sosit
Botskor la laşi, însoţit de o bătrână, fratele său şi patru tineri. Imediat a fost
trimis ca paroh la Grozeşti. N ici nu s-a instalat bine in parohie şi a inceput să
expedieze scrisori impotriva prefectului. Prin raponrtele înaintate Propagandei
Fide la 1 august şi 1 2 decembrie 1 804 a incercat să convinga că toţi catolicii
din episcopat erau foarte nemulţumiţi de comp011area nedemnă a prefectului;
lui i se cuvenea dreptul de a purta crucea de aur a demnitarilor catolici; ne
cesitatea desprinderii parohiei catolice Oituz, care cuprindea zona dintre
Tazlău-Putna, Carpaţi-Siret, de episcopia Bacău şi trecerea acesteia sub juris
dicţia episcopului de Cluj . Lucrurile au devenit clare pentru oricine, mai ales
că se comporta ca un primitiv şi cu cei a căror păstorire spirituală ii fusese
încredinţată. La întrebările lui Landi, parohienii au comunicat despre el, că:
"era omul cel mai infam şi fără religie"2� Botskor, dominat de ideile cultivate
de cei ce plănuiau cotropirea Moldovei, nu ţinea cont de starea de spirit creată
prin activitatea sa, nici nu făcea dovada înţelegerii unor astfel de stări de
lucruri şi continua să raporteze despre fantasmagoriile sale.
in toată Moldova se produsese un curent potrivnic activităţii lui şi susţină
torilor săi de la Roma şi Viena. Era de ajuns să se pomenească de protecţia
austriacă şi locuitorii catolicii, misionari, credincioşii ortodocşi, demnitarii
statali, boierii şi ţăranii se arătau nemulţumiţi. Luigi Landi, Giovani Filippo
Paroni, Luigi Mafiei si chiar Brocani şi-au arătat nemulţumirea şi apreciau că
misionarul de origine maghiară cauzase numai conflicte in misiunea de aici30•
După moartea cardinalului Borgia, susţinător al planurilor imperiale şi com
portării lui Botskor, nunţiul papal din capitala austriacă aprecia ca negativă
activitatea acestui pretins misionar din Moldova�•
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De la atmosfera de triumf.. la cea în care a trebuit să paraseasca misiunea,
aşa s-ar putea caracteriza rezultatele activitatii desftlşurate de misionarul Bot
skor. Cu toate acestea, episcopul de Cluj 1-a primit şi ajutat Din laşi, vice
consulul Agenţiei Austriei şi un numar restrâns de credincioşi, au cerut inde
partarea misionarilor italieni şi numirea lui Botskor ca episcop al Bacăului şi
� unei filiale din Bucureşti, extinderea diocezei asupra intregii Moldove şi a
Ţarii Româneşti. Din Sâbaoani a fost expediata către papa o ampla scrisoare în
care se argumenta ca membrii celor peste 50.000 de familii ungureşti din
spaţiul extracarpatic românesc nu mai ştiau să practice cultul catolic, din
cauza ca nu aveau misionari care să le vorbească in aceasta limba. În acelaşi
timp, Botskor şi sustinatorii săi, aratau ca misionarii italieni au furat bunurile
bisericilor şi caselor parohia le, apreciindu-i "mai degrabă hoţi decât preoţi"32•
Exagerarile acestor cercuri rezulta din prezentarea datelor unor rapoarte întoc
mite de BrocanP3 şi Landi34• ·Alungat din Moldova, refugiat în Transilvania,
unde şi-a găsit susţinatori ip episcopul de Cluj, lgnatio Lojola Palffy, "jurat al
bisericii curţii regale din Transilvania" şi alţii, Botskor a plecat la Viena şi
ajuns acolo, a început să scrie Propagandei Fide şi Sf. Scaun, în 1 806, că
populaţia catolică din Moldova, Ţara Româneacă şi alte parţi ale Orientului
european era formata numai din maghiari şi secui, dar pastorii lor spirituali
erau numai italieni, apreciind ca aceasta stare de lucruri punea în pericol
pastrarea credinţei catolice în aceste parţi şi, în consecinţa, credincioşii I-ar fi
solicitat pe el ca episcop35• Impostura era susţinuta şi de reprezentanţii im
periului austriac din capitala lumii catolice, care, bazaţi pe neadevăruri, încer
cau să demonstreze ca până în anul 1 . 1 00, credincioşii creştini din teritoriul
pus în discuţie, ar fi fost pastoriti de episcopii maghiari de la Bacău şi Milco
via, a căror activitate ar fi încetat datorită invaziilor tătâreşti. Letzell se simţea
obligat să convinga pe papa ca "majestatea sa imperială şi regală" era foarte
ingrijorata de faptul că Propaganda Fide trimite în aceste parţi misionari din
ordinul franciscanilor, aceştia se îngrijeau de cele 40.000 de suflete maghiare
şi vorbeau altă limba decât cea a conaţionalilor. Şi el considera ca o astfel de
practica era extrem de daunatoare catolicismului şi solicita ca misiunea
respectiva să fie constituită numai din misionari recrutaţi dintre aceştia şi
conduşi de "celebrul Botskor"36•
În acelaşi timp, din Moldova erau expediate rapoarte întocmite de Landi,
prin care se preciza ca majoritatea credincioşilor catolici de aici erau români.
Unguri erau numai puţinii fugari din Ungaria şi Transilvania, aventurieri,
imorali, care-şi parasisera soţiile şi copiii în locurile din care plecasera, cautau
să se căsătoareasca aici cu tinere ortodoxe, calvine, protestante, se prezentau la
preoţi să le presteze serviciul religios al cununiei, iar dupa ce stăteau un timp
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in localitatile respective, plecau peste CarpaţiH Rezulta in modul cel mai clar
ca maghiarii şi maghiarizaţii veniti in Moldova, erau foarte asemanatori cu
misionaml Botskor. Cu toate acestea contele de Stadion, ministrul de externe
al imperiului a îmbrăţişat punctul de vedere al cercuri lor care susţineau activi
tatea preotului de origine maghiara. La 22 octombrie 1 806, el susţinea necesi
tatea unor tratative serioase, in favoarea m isiunii catolice din Moldova�x.
La scurt timp dupa aceste afirmaţii. acelaşi ministm imperial a luat atitu
dine potrivnică prefectului Brocani, 1-a acuzat că nu se supune autorităţilor
imperiale, reprezentantilor acesteia din capitala Moldovei, nu voia să ia in
consideraţie faptul că m isiunea catolica de aici a fost protejata de regele Polo
niei, iar după dispariţia acestui regat impăratul a moştenit acest drept prin
pacea de la Şiştov, in consecinţa agentul austriac din Iaşi era cel care îşi spu
nea cuvântul hotărâtor asupra alegeri i şi numiri i misionarilor, prefectului,
episcopului de Bacău�·> Î mpăratul însuşi hotărâse să se foloseasca de Botskor şi
să-I susţină. Condiţi ile erau favorabile misionamlui. El pregătise deja alţi
treisprezece misionari ca şi el pentm a trece in Moldova şi a acţiona, conform
directivelor Vienei. Î nainte de a t:1ce acest pas el a socotit util să se prezinte
in faţa scaunului papal cu recomandările de numire in funcţia de episcop al
Bacaului. La Roma s-a prezentat ca protector al catolicilor din Moldova, Ţara
Românească şi <;,rient, a cerut inlocuirea misionarilor italieni cu unii maghiari.
Sosirea la Roma a m isionarilor Barbieri, a venit din Moldova, prezentarea
adevăratei situaţii a schimbat hotărârile în curs de elaborare. Î n faţa acestei
stări de lucruri, a unei imposturi făcută publică a decis să respinga toate aceste
planuri, iar m inistrului austriac de pe lângă Sf. Scaun i s-a adus la cunoştinţa
că situaţia din Principate era cu totul alta decât cea comunicata de el, bazata
pe infom1aţi i necorespunzătoare�0
Evoluţia evenimentelor militaro-politice din Principate, ocuparea acestora
de catre armatele imperia le ruse, n-a fost de natura să determine conducerea
vieneză şi papală sa renunţe la planurile sale expansioniste, ci doar la moditi
carea modului de acţiune. Î n noile conditii, Botskor a parasit Roma, s-a in
dreptat spre Ungaria prin Triest, unde o perioadă de timp, şi-a pregătit docu
mentele false pentru ocuparea funcţiei de vicar a misiunii catolice din Moldo
va, si-a întocmit scrisoarea ·de recomandare, precum şi paşapoartele necesare
lui şi insoţitorilor sai.
inarmati cu astfel de documente, oamenii care nu aveau nimic comun cu
m isionarismul catolic, au trecut graniţa transilvano-moldovenească, s-au
îndreptat spre Iaşi, după ce au ajuns aici s-au adăpostit la secretarul Agenţi; i
austriece. ceea ce ne convinge că totul era dirijat de Viena imperială. In
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c<�pit:�la \1oldov � i . B0tskor se autoprezinttl ca prefect al m tsHm i i şi v i itc>r
e pis�-:0 p <JI tuturor c a t 0 l ic i l or de a i c i . Pr i m i rea un0r astfe l de at ribut i i trebu i a s.:'l
se fa�.-::� num:� i cu a v izul dom n u l u i . :'\ u i - a fost :1ccept<1ta prezenta re<� l<1 scaunul

domnesc. La slujbele de l a biserici si intrevederi le publ ice el discut:� despre
obl igat i a incredintata lui de a a l unga pe m isiona r i i ital ien i si indemna pe toti

credinciosi i � nu m a i dea ascultare celor spuse de aceşt ia. dar sa-i urmeze
indemnuri le.
Landi. prefectul m isiunii. a tlând de toate acestea, a sol icitat agentul
austriac sa procedeze l a chemarea noilor sositi. sa le veritice documentele. de
la pri m a cercetare. agentul i m perial a constatat t:1 lsitatea documentelor, iar
insot itori i lui Botskor a u marturisit ca nu aveau nici o pregatire in priv inta
m i sion a m l u i . că au fost invitat i de cel ce se pret indea v i itorul prefect pentm

răstu m a rea st:lri lor de lucru din m i siunea catol ic:l de a i c i . p re l u a rea conduceri i
şi <1 de m n i tat i i de episcop. i n sot i t or i i candida t u l u i la demnitatea
e pi scop a l fl a t i fost ;n�stati şi condusi pân:l la fro n t i eră. iar Botskor s-a p r e zen 
tat la com andament u l a rmate lor ruse de oc u pat i e cerând acorda rea cn l i tăt i i de
supus rus si p ro t ect i n nutoritat i l or i m periale ruse. Dep.'lşind ton le n steptari l e,
Bot s k or :1 fos t n restat si t r i m i s la Cernauti. unde a cont inuat activ ita ten sa

acesteia

m:demna"1

Botskor inchis la Cern:lut i. i a r după putin ti mp dus In T i m ison ra . 11 1 1 re
nunta la act i v i tat�:l d i \·ersion ista. prin c:�re provocase intre 1 803- 1 807. ntât�n
tulbura ri in \1ol dov:�. intocm ind s i exped i ind catre S f S c m m n l te scrisori cu
con t i n u t s i scopuri asemăn:ltoare celor a nterio:� re.
in t im pu l campa n i e i napoleoniene din Rusia. n l uptelor impotriv<J leului
corsic:�n. a preocup.."'rilor pen t ru indepartare<� l u i \;apoleon d i n Europ<�. exp:�n
si un�il p�ste Ci!rpa t i n-a lll il i fost in centrul preocup.'l ri lor im peria le. S i tuntiil
de inv ingator si n rhi tru europenn il p erm i s î m p..'lrntului relunre<J ofensivei pr i n
<Jcelenşi m ij l oace si procedee nedemne. A fost ex pedi:�ta catn: imp.'\ r:-�1 o scri
soare în numele cr�d inc ios i l or catol i c i din Moldov<J si T<�rn R o mâ ne<J sca "de
orig:in� ungurensc:.f' care <1 trezit ecou în sutletul împăratului, ac�st<J n cerut sa
in terv ina pe lâ ng:l Sf Scaun pent ru n u m i re<� episcopului si eclezi<Jstici lor de
n c es t neam. care sa pi'l storeasca in Princ i p:�te"� Scrisori i d i n 23 m arti e 1 8 1 5 .
a dres<Jh: de :vtet ternich nunt i u l u i apostol i c din V ienn. i - n urmat c�n d i n 1 0
i u n i e d i n ace lnsi a n . a pro:�spa t u l u i epi sc op d� B a c;"t u . prin care demonstrn că
d i oceza s:1 se :� tl a " intr-o stare d � s..'lrac i�" greu de acceptat. i:�r dem nitaru l
ciltrdic n11 se p11tea într�t ine " tara <1j utor din n b r'::l" ctu·teil poloneză. protec
to:� r� a c a t o l i c i lor de n i ci " t impuri le trecute" ncorda p�n t ru pre lat o sut;) de
t ec h i n i a n u :-� 1 . El term in:� corespondent<�, exprimâ ndu-si con v i ng�r�a ca cel ce
C()ndl lcea i m p�ri 1 1 l ,· ien�z. n\';i nd nc�nstă ca l i t:�te. \'a procedn intr-o manie1t1
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similară fată de un "episcop despre care se poate atirma di este intru totul a l
sau, deoarece conduce o biserictl format:l î n cea m a i mare parte d i n originari
unguri şi imperia 1 i""-' 1 nformaţi i le documentare nefolosite în cercetarea pro
blemei de toti istorici i care s-au ocupat de această chestiune lum ineaza in
modul cel m a i clar scopurile urmările de Viena prin num irea episcopilor şi
prelati lor de origine magh ia ra, care sa se ocupe de "nevoile spiritua le" ale
credincioşilor catolici din Moldova şi Ţara Românească.
La congresul de la V iena, Rusia si-n menţinut intentia de a i se recunoaşte
pozitia de mandntară a statelor europene pentru protejarea tuturor crestini lor
din imperiul otoman. Lupta pentru "protectia români lor" era fermă şi grea
intre cele două imperii cotropitoare. Îna inte de numirea lui Benardi, ca epis
cop al Bacăului, in locul nerecunoscutului Bonaventura Carezi, agentul aus
triac de la laşi, cunoscutul Ranb, a fost cl�emat la Viena, unde a fost initiat
asupra modului de lucru. Reven it la Iasi, Ranb a invitat la agenţie pe Benardi,
prefectul m isiunii, împreună s-au prezentat la domnul ţării, căruia i-au adus la
cunostinta că s-a hotărât a l egerea prefectului ca episcop, sediul lui sa fie la
l aşi, deoarece nu avea locuinta şi nici biserică pe măsura rangului. Scarlat
Callimnchi a acceptat punctele de vedere, dar a solicitat confirmarea de către
Poa rta a vechilor ti rmane prin care se acordase protectie polonă, mostenita de
Austria, asupra catol ici lor din Moldova şi Ţara Românească-l-I
Diplomatia imperia lă a încercat să obţină ftiră întârziere firmanele sol ici
tate de domnul Moldovei. l nternuntiul Stummer a fost împutemicit să se
ocupe de aceste chestiuni, dar autoritati le otomane competente au sol icitat
opinia domnului şi Divanului Moldovei. Astfel că rezolvarea problemei a
căpătat a l tă turnură. Fostul caimacan, revenit in scaunul m itropol i tan. şi-a dat
seama de scopul manevrelor pol itice austro-catolice şi pentru a da un răspuns
corect domnu lui fa nariot, a convocat divanul format din Gherasim - episcopul
Romanului, Costache Ghica - logofăt, Iordache Canta - logoftit, Constantin
Bnlş - logotat, Grigore Sturza - logoftit, Dum itrache Sturza - vel-logoftit,
Constantin Balş - vei- logofăt, l ordachi Roset - vel-v istiernic, Dum itru Roset
- vel-vomic, N icolae Stmtulat - vornic, Tudor Balş - vornic, N icolae Cristo
verghi - vel-vornic, Vasile Roset - v e l-vornic, Jordachi Rosetti - vornic,
Tudor Bnlş - vel -vornic, cu care a discutat problema şi toti au hotarât să cerce
teze cronicile tarii, documentele interne şi l istele episcopilor ortodocşi şi
catolici.
La scrisoarea domnească din 9 decembrie 1 8 1 5, ei au comunicat ci\ n-au
�:,răsit inforn1ati i în conform itate cu care să se fi aprobat stabilirea cu caracter
permanent a vreunui episcop catolic şi nici altuia de alta credinţă nu i s-a
acordat v reodată un astfe l de drept"� Este bine sa subliniem că m i tropol itul
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Veniam in Costache si bo ieri i care formau d ivanul au pre ciza t : Re l igi a si
p r i v i l e g i i le acestei t a r i sunt respectate si cunoscute" Practica stabi l ise ca
m itrnpolitul si episcopi i erau num iti de domn in mod solemn cu d i ocezele
inc red intate l0r. " E i sunt a l esi de ctifrc palriofii acestei (tiri" ( s . n . ). Lor li se
inc red i n! a indruma rea sutldeasc�. spirituală a m u l t i m i i până l a st:1 rsitul v ieţi i ,
"

oti:rindu-l i-se bastonul pastora l .
Celor l a l t i dem n i tari. de a lt� re l igie s a u neam, nu l i s-au acordat n i c i odata

asemenea d re pt ur i

.

Ei n-au negat că au venit în Moldova episcopi straini

pentru indep l i n i rea atributelor timctiei lor, dar aceasta s-a f�cut pentru scurta
vreme. cu apr0harea autorităţ i lor stata le, i a r dupa tem1inarea m isiuni lor res
pective s-au retras acolo de unde au ven i t"". Aşadar, deoarece canoanele tar i i
n - a u perm is. nu s - a cunoscut n i c iodată şederea permanenta. cu consensul
pub l i cu l u i cred incios. a vreunui episcop catol icJ'
Remarcam spi r i t u l patriotic,

ferm itatea şi

luciditatea demonstrata de

Veniam in Costache si de boieri i din d ivan intr-o vreme in care Austria si
R usia. m a r i l e puteri a le Europei de Est. isi disputau expansiunea asupra terito
r i u l u i românesc nccotropit ind\, una sub pretextul protejări i credintei catol ice,
iar cea l a l ta sub motivul ap<'ln'lri i ortodox i e i .
Tendinta de a n u m a i

ti primiti episcop i i c a t o l i c i in Moldova, care actio

nau in aceast� tara m a i m u l t ca agenti austrieci. deciit ca m isionari, propova
du itori dev ota t i a i cred intei. s-a m a n i festat din timpu l episcopu l u i
a les, inst i t u i t si consacrat in functie la fi nele

B.

Carenzi,

anului 1 808. Toatll perioada din

tre 1 808- 1 8 1 4, s-a st n'l d u it sa obtina aprobarea de a v i z ita d i oceza. Esecu l 1-a
determ inat sa renunte. Raab, agentul austriac din l asi, a m i l i ta t si a reusit in
primele h m i a le l u i 1 8 1 5 a l egerea, recunoasterea si c onsa c rare a la V iena a
fost u l u i p re t� c t a l m isiunii. G i useppe Benardi. Toate e for t u r i l e sa le de a con
v inge a ut orita t i l e m o ldovenesti si otomane asupra pret inselor drepturi istorice,
prin organizarea episcop i i lor de S i ret si B a i a . a caror activ itate ar ti fost conti
nuată de cea de la Bacau. s-au dovedit zada rn iceJ•
Confruntata cu astfel de atitudine patriot ica. t�rma. bazata pe a devar,
spirit nat iona l. de a parare a tarii cu hotarele sfii rtecate in t:woa rea celor două
forte prepotente europene. d iplomatia austriaca s-a h otă râ t sa folos ea scll d i n
n o u vechea unea l tă imbn'lcata i n h a ina de m isionar. Cercuri l e austro-magh i a re.
dom i nate de un sov i n ism t�roce. care nu vedeau decât unguri catol ici in tot
Orientul Eu ro pei pentru a j ustifica actiunea lor. I-au lansa t din nou pe Ştet:1n
B otskor. care la in ceput u l ;mu l u i 1 8 1 6 a fost trim is pentru ultima data în
\1 0 l dov a . S i m p l a a p a r i t i e a acest u i om a provocat i m ed i at o stare de spirit
a n t i a ustriacn si c h i a r a n t i catol icn" L.'nele doc u m ente a u re mar ca t t 1 p tu l ca
s i m p l :1 n ti rm a t ie de pr o t e c t ie nust r i a ca. provoc<J ren c ţ i a ne g. <J t i v a a p op u l <� t i e i
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moldoveneŞti. Cele mai concludente din acest punct de vedere, au fost apre
cierile nunţiului apostolic din capitala austriaca. La 30 ianuarie 1 8 1 6, acesta
scria: "Botskor, reintors in luptă cu calomniile sale, a provocat aversiune. Este
necesar sa se faca cunoscut acestui om zgomotos şi neliniştit, prin intermediul
episcopului sau, indignarea pe care o provoaca la toţi numai revederea sa,
recidivist in vechile sale delicte"49•
Rezistenţa categorica a populaţiei şi autorităţilor moldoveneşti, au de
terminat retragerea acestui personaj sinistru, dar nu şi la renunţarea planurilor
imperiale. in tot cursul anului 1 8 1 6, s-au tlcut alte tentative, s-au tlcut alte
presiuni, atât la laşi, cât şi la Poarta, sa se accepte recunoaşterea protecţiei
imperiale vieneze asupra catolicilor din Moldova, dreptul stabilirii episcopului
catolic in Moldova. Totul s-a dovedit zadarnic in faţa fermităţii patriotice
moldoveneŞti. La 8 mai 1 8 1 6, Giuseppe Benardi scria din Viena ca Divanul
Moldovei a luat hotărârea: "Sub nici un motiv sa nu se permita intrarea unui
astfel de episcop acolo"so. Curtea vieneza şi cercuri le papale s-au hotarât sa se
foloseasca de serviciile care le-ar putea aduce A. Pîni, bun catolic, dar con
silier de stat al Imperiului ţarist. Fermitatea divanului moldovenesc, condus de
mitropolitul Veniamin Costache, n-a putut fi stramutata. La 1 6 mai 1 8 1 6, A.
Pini a cerut menţinerea lui Landi ca prefect. In aceeaşi zi, 24 catolici din laşi,
semnatari ai unei scrisori adresate nunţiului apostolic din Viena, cu nume
româneşti, germane, italiene, poloneze, nici unul maghiar, solicitau ramânerea
lui Landi in capitala Moldovei�•.
Semnificativa asupra activitatii diplomaţiei austriece pentru realizarea
planurilor propuse, sunt scrisorile lui Berardi din 1 9 iunie şi 24 august 1 8 1 6,
prin care preciza ca autoritatile moldoveneşti şi cele otomane i-au interzis
intrarea in dioceza sa, cu toate ca agentul austriac din laşi, intemunţiul de la
Constantinopol, precum şi reprezentanţii papali au ftlcut mai multe tentative
pentm obţinerea aprobarilor de rigoares2, iar Raab îşi luase in serios rolul de
protector al catol ici lor din Moldova şi Basarabia rapita de ruşin.
Papalitatea şi imperiul, convingfindu-se de :zadamicia oricarei incercari in
această privinta, au schimbat tactica, au renunţat la titulatura de episcop al
Bacaului, au adoptat-o pe cea de vicar apostolic in aceste părţi şi I-au trimis in
Moldova pe episcopul Berardi14, fhra să renunţe la gândurile şi planurile pro
puse şi urmarile cu at.i ta asiduitate. Hotarârea fi ind adoptata, Berardi a purtat o
discuţie cu imparatul vienez şi cu nunţiul papal, a primit sumele de bani nece
sare calatoriei şi instalarii, i s-au ftlcut promisiunile necesare de a fi spij init, i
s-au inmânat documentele cu care sa ajunga in Moldova şi scrisorile de re
comandare pentnt recunoaşterea noii calitaţiH
La 24 octombrie 1 8 1 6, Berardi a plecat spre Iaşi, însoţit de misionarii:
lnocenţiu Parnphil, Francesco Fabri, Paolo Marzek şi dupa o luna de zile a u
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ajuns la destinaţie. Raab a întreprins toate formalitaţile pentru ca episcopul "in
partibus", sosit aici în modul cel mai discret, să fie primit de domn. Acesta 1-a
primit dupa mai multe intervenţii, seara târziu, ca simplu misionar şi i-a pus în
vedere ca nu poate fi acceptat ca episcop decât dupa obţinerea aprobărilor din
partea autoritatilor otomane competente. Practic, Berardi a revenit în Moldova
in calitate de administrator al misiunii şi cu aceasta funcţie el putea exercita
unele atribute episcopale. L-a numit pe Brocani viceprefect, dar acesta a
refuzat, s-a retras la parohia Călugara, fapt ce a permis lui Berardi să ia asupra
sa cele doua atribuţii56 Nu mult dupa sosirea la laşi, a început să activeze
conform directivelor vieneze şi a deschis o şcoala în care copiii românilor,
germanilor, polonezilor, studiau catehismul în limbile româna, germana şi
maghiara, iniţial cu Marzek, apoi cu Emeric Deenes, revenit din Episcopia
Quinque Chiese.
Misionarul, cu pretenţii de "poliglot, preda în limbile româna, latina., ger
mana., maghiara, fhra să lo cunoasca în mod aprofundat, ceea ce a provocat
mari nemulţumiri în rândurile populaţiei ieşene, care a cerut înlocuirea lui. La
1 5 ianuarie 1 8 1 857, Berardi a fost obligat sa renunţe la serviciile misionarului
Emeric Deenes, deoarece populaţia a cerut ca întreaga activitate de la şcoala
catolica sa fie desthşurata în limba româna58• La sfărşitul lunii august 1 8 1 7, cu
toate ca nu i se recunoscuse titlul de episcop, Berardi a început vizita episco
pala la parohia Huşi, unde a constatat ca toţi credincioşii erau "moldoveni"59
Continuându-şi vizita la Sa.băoani, el a hota.rât, sub presiunea cercurilor aus
tro-maghiare, ca în fiecare duminica şi zi de sarbatoare, rugaciunile sa fie
rostite întâi în limba româna şi imediat în cea maghiara60• N-a apucat sa ter
mine opera inceputa., fiindcă s-a imbolnavit şi a încetat din viaţă la 20 aprilie
1 8 1 8. indepartarea lui Emeric Deenes, misionar incapabil sa-şi duca Ia
îndeplinire atribuţiile asumate, 1-a determinat pe Giuseppe Koller, capelanul
diocezei Quinque Chiese, sa-I acuze de partinire în favoarea misionarilor
italieni şi cedare în faţa autori taţilor moldoveneşti, de indiferenţă şi neglijare a
celor 40.000 suflete catolice "de neam unguresc" abandonate în ignoranţă
religioasa6 1
Capelanul a exage�at cu buna ştiinţă şi rea-intenţie numarul catolicilor din
Moldova şi mai ales în privinţa originii lor etnice. Berardi a fost ultimul epis
cop catolic care a purtat numele diocezei Bacau, deşi nu i se recunoscuse acest
lucru de către autoritatile moldoveneşti şi cele otomane62 .
Imediat dupa. moartea lui Berardi, papa a şi propus alegerea ca episcop al
Baca.ului pe Giovanni Filippo Paroni, procuratorul misiunii minerilor con
ventuali din Moldova, căruia i s-a atribuit numele de 1 Ioan "vescovile in
partibus"63 Noul demnitar catolic îşi exprimase, în perioada anterioara,
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opiniile şi convingerile in pnvmta pretenţiilor nefondate ale misionarilor
maghiari şi maghiarizati intr-un raport in care demonstra ca problema fi.tsese
dezbătută la congresul general din 3 februarie 1 77 7 şi la cel din 30 m a i 1 785.
În ambele cazuri, participantii au socotit asemenea opinie c a fa lsă şi au
respins-o�>�. Alegerea si mai ales trimiterea lui Paroni ca episcop cu nume
schimbat in Moldova a detem1inat autoritat i l e papale şi imperi a l e să pună din
nou problema recunoaşterii acestuia şi a drepturilor de a şedea în Moldova cu
caracter permanent. La Poarta s-a dat un răspuns categoric inte rn unt i u l ui
austriac, precizându-i-se că eliberarea firmanului sol ici tat a r ti fost in contra
dicţie cu insti tut i i le, canoanele valabile in Moldova şi cu regulam entu l cance
lariei i m peri a l e otom ane�s
Noile tentative austro-papale au dat greş. Dupa ce a încercat să obţină ftlrtl
succes aj utorul reprezentantului Rusiei la Poartă, Pa ron i, episcop de ! I oan, 1-a
atacat d i rect pe V en i a m in Costa che, m i tropol itul Moldove i, aprec i a t de el ca

principalul v inovat de i m posib i l i t a tea intrăr i i îna intaşu l u i său si a lui in Mol
dova6� Paroni a părăs i t capitala I m periului otoman. s-a indreptat spre Moldo
va. Aj uns a i c i , s-a convins repede despre adevarata stare de lucn1ri, a deven i t
conştient asupra teluri lor pol i t i c i i austriece, presiuni lor cercuri lor sovino
magh i a re. Din raportul inai ntat Propngandei F ide la 6 mai

1 820 rezultă

ca

număru l m i s iona r i l or m a g h i a ri nj unsese la patru, activ i tatea cântăreţ i lor ma
gh iari, mnghiarizati, unii autohtoni form ati la scol i l e unguresti din Transi l 

v a n i a şi U ngnria, era extrem de dăunt\toare rom â n il or catolici din loc a l i tăţ i l e
moldoveneşti . E i erau a c e i a care i m puneau fo losi rea l i m b i i magh iare in rost i

rea

rugăciun i l or, in exerc itaren cultului cntolic, in invatarea cateh ismului de

către c;·ed incioş i i vârst n i c i şi t i neri. Acolo unde nu funct ionat astfel de oa meni

inculti, cu o educatie un i laterala şi păt i maŞă. cu apuc:lturi imorale. se obţ inu
seră unele rezu ltate ti rave in sensul dorit de cercuri le SO\· ine nustro-m aghiare,
dom i n a te

de pol i t ic a expansionistă

i m perialo-papa l!1''7

Î ntre aceste rezultate slabe si rapoarte l e m isionari lor adepti a i acestor
scopuri m i l itn ro-po l itice este diferenţă foarte m a re. iar documentele îna intate
de episcopul de l loan confirmă conv ingeri l e noastre. Referindu-se la em i 
grant i i sositi in Moldova d i n teri tori i l e româneşti atlate sub stăpâ n i rea aus
triacă, episcopul de l lonn ii apre c i a : "oameni dintre cei mni rtltăc i tori, de
oarece erau dezertori şi n\uftlcători"

iar autoritat i le moldo\'eneşti nu cerut si

obt inut aprobarea indepartari i lor d i n principat"" ' u m a i dupa al ungnrea aces
tora a u incetat scanda luri le in locnl ităt i l e cu populntie catol ica din Moldovn.
Paron i s-a referit l a m i sionari i

maghiari, pe care

i-a cnracterizat i m orn l i si

lacom i, inculti si necred inciosi. inr despre supuş i i austrieci
onmeni

Pciră

Dumn ezeu şi dominati de spiritul merca n t i L
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de revoltă, care se manifesta în rândurile credincioşilor catolici moldoveni,
datorită j afului practicat de m isionari şi cântăreţi69 de mare folos i-au fost
sfaturil e consulului Pisani70• În priv inţa num!trului credincioşilor catolici
traitori în Moldova, la data întocmirii raportului sau, el a remarcat cit aceştia
nu depaşeau 1 3. 000 suflete71 Evenimentele sângeroase provocate de eterişti în
Moldova anului 1 82 1 au oferit nunţiului papal din Viena şi cercur ilor expan
sioniste un nou prilej de a se plânge pentru inventata persecutare a catolicilor
din Moldova şi sa ceara intervenţia m i l i taro-politiclt austriacă pentru salvarea
acestoran.
Fi lo-maghiari i nu-l simpatizau pe Paroni şi au început sa-I reclame la
V iena şi Roma. Fabri, Papp, Brocani, Heja, Deenes I-au acuzat de furturi,
lăcomie, spirit de nedreptate în preocupările sale de realizare a reformei
preconizate71 Toţi aceşti duşmani ai lui Paroni şi-au unit eforturile cu Ferdi
nand Rottensteinen de la Prajeşti, Tobia Ferenţ, colaboratorul lui Ştefan I an
micci, Fabri, Deenes şi Antonio Sciacca, potrivnici reformei preconizate de
Paroni, care ar fi dus la o supraveghere strictă a m isionarilor, fapt ce ar fi adus
un control asupra prelaţilor catolici de aici. Ei au cerut, într-o epocă de pl ină
atinmre a spiritului naţional românesc, inlocuirea l imbii române practicate in
exercitarea cultului catol ic, cu limba maghiara, aducerea preoţilor de origine
maghiară, preluarea de către aceştia a conducerii celor două districte, Bistriţa
şi Siret, a tuturor parohi i lor, a prefecturii şi v icariatului apostol ic, manevrarea
credincioşilor catolici pentru a deveni supuşi fideli ai imperiului austriac,
adunarea de cât m a i multe fonduri, sub motivul reparltri i mănăstirii de la l aşi şi
cheltu irea lor pentru rea l izarea planuri lor austriece. Misionarii respectivi
acţionau direct sub conducerea agentului austriac din Iaşi. Paroni, care
cunoştea foa rte bine aceste manevre austro-maghiare, îşi exprima, la 28 de
cembrie 1 82 1 , convingerea că popu laţia catolică din loca l ităţile Moldovei, va
găsi m ij loacele necesare pentru îndepărtarea acestor perturbatori ai ordinii
publice74
Situaţia n-a evoluat in sensul dorit şi exprimat de episcopul de lloan, ci în
celălalt. Faptele m isionarilor ti lo-austro-maghiari I-au determ inat , in 1 824, să
aprecieze ca m isiona rii în cauză provocau foarte mult rau în m isiunea încre
dinţată lui şi sa-şi exprim.e dorinţa de a reveni în I ta l ia75 Aceleaşi cercuri I-au
constrâns pe Paroni sa se deplaseze în Transilvania, să se întâlnească lângă
Cluj cu reprezentantul călugări lor minoriţilor conventuali, să accepte primirea
altor m isionari de neam unguresc, care conveneat• acestora, în schimb episco
pul s-a obl igat sa plătească pe cei care thceau jocul murdar al Vienei cu suma
de o sută de scuzi pe tiecare an'"
Nu mult după acceptarea condiţi ilor oneroase prin înţelegerea de lângă
Cluj , degradante pentru inspiratori şi real izatori, Paroni a părăsit, la 7 m a i
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1 826, laşul şi Moldova, s-a reintors în patria natală, unde a continuat să scrie
rapoarte în deplină concordanţă cu realitatea despre situaţia catolicilor din
Moldova şi politica deloc onorabilă a curtii vieneze în aceasta privinţă. Proble
ma înlocuirii lui Paroni a fost discutata in cercurile v ieneze şi cele de la Roma
încă din 1 825 , iar hotarârea luata la 1 9 iunie 1 825, când papa Leon al XII-lea
a numit pe Bonaventura Zabberoni episcop de Ellinopol i şi vicar apostolic in
Moldova77 Fara sa ştie nimic despre înlocuirea lui, Paroni a rămas la laşi până
la sosirea noului demnitar. Acesta, după consacrare, a plecat spre Moldova,
dar s-a oprit la Viena. Aici a fost primit de împărat, de la care a primit suma
de 450 arginţi (2 1 3 ,75 scuzi· romani) pentru îndeplinirea atribuţiilor sale78•
Înlocuit la modul cel mai j osnic posibil, Paroni a plecat din laşi lăsând in urma
sa regretul credincioşilor catolici şi ortodocşi, al boierilor şi reprezentanţilor
autoritatilor statului79 Noul vicar apostolic a fost nevoit să raporteze chiar
după primele contacte cu misiunea că adm inistratorii parohiali, cântareţii se
comportau cu credincioşii şi bunurile donate de ei la biserici, şcoli, case paro
hiale ca nişte oameni de cea mai rea-credinţă. În fnmtea tuturor e ra socotit
Landi, care ti.1rase bani, bunuri in valoare de cinci mii ţechini, demonstrând
cele mai rele calitaţi110 Paroni, ajuns la Roma, întocmea alte rapoarte în care
prezenta alte date despre activitatea obscura, subterana, distrugătoare dusă de
cercurile şovine maghiare-austriece, cerând Propagandei Fide adoptarea unor
măsuri severe contra acestora, recunoscându-le ca unic remediu pentru înlătu
rarea dezordinei81 • Propaganda Fide nu lua în consideraţie interesele naţionale
româneşti, dar dădea satist:1cţii cercurilor rău intenţionate din Austria şi a
numit pe loseph Konya misionar în Moldova��. Partida austro-maghiară din
Moldova se consol ida mereu şi punea în primejdie situaţia politică, religioasă
din ţară.
Activitatea de maghiarizare a credincioşilor catolici lua proporţii şi deve
nea ameninţătoare. Moartea lui Zabberoni, la 30 iulie 1 826, a oferit un bun
prilej pentru Veniamin Costache, in calitate de preşedinte al Divanului Mol
dovei, sa intervină cu demnitate şi simţ de răspundere pentru a curma o stare
de lucruri potrivnică intereselor naţionale, susţinută fhţiş de Austria, activitate
care nu avea nimic comun cu credinţa religioasă a oamenilor din interiorul
Moldovei nestapânite de ruşi şi austrieci, mai ales că susţinătorii acestei con
duite se agitau în interior şi exterior pentru alegerea lui Landi în funcţia âeţi
nuta până nu demult de Zabberoni83
Acestea au fost împrejurările care I-au obligat pe m itropolitul Moldovei,
nu pornirile sale de duşmănie contra catolicilor, cum se exprima în umtă cu
câteva decenii un misionar franciscan de origine românească84, să acţioneze
ferm pentru apărarea integritatii Moldovei şi îndepărtarea celor veniţi aici
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pentru a deznaţionaliza pe români sub pretextul salvării de hr mtacirile orto
doxe şi adoptarea adevăratei credinţe.
Mitropolitul a convocat divanul, 'care se afla sub autoritatea sa, a hotarât
să facă cunoscut primului domn pământean să aducă la cunoştinţa autorităţilor
competente austriece din capitala Moldovei ca nu va fi primit sub nici un
motiv · episcop catolic în aceste părţi. Ioniţa Sandu Sturdza a precizat între
altele că de mai mulţi ani se practică de către Austria răul obicei de a trimite
demnitari de acest fel "fltm asentimentul locuitorilor indigeni ai acestei ţari"
Deşi se adoptasem masuri le cunoscute în timpul lui Callimachi pentru înlătu
rarea unei astfel de practici, "care cauzau prejudicii neamului românesc şi
molestâri" oamenilor acestei tari, totuşi Sf. Scaun şi Curtea imperială din
Viena au trimis "pe neaşteptate" un episcop latin, care deşi nerecunoscut de
către "patrioţii locali" şi nici de către Poartă, totuşi a încercat să acţioneze ca
episcop. El a hotărât, după primirea comunicării divanului, ca "sub nici un
motiv să nu mai vină un , alt episcop" catolic în Moldova85 Activitatea şi
fermitatea desfltşurata în 1 8 1 5 de către cel mai ·reprezentativ mitropolit al
Moldovei a dus la încetarea activităţii episcopiei catolice de Bacău. Din ne
fericire, atât pentru cercurile imperiale vieneze, cât şi pentru cele papale,
tocmai ele n-au înţeles sensul reflecţii lor lui Paroni din 1 826, care se exprima
astfel despre greşeala comisă de el şi alţii: ." 0, ce mare nenorocire să ceri
protecţie pentru o ţară în care prinţul ei ţi-o asigură cu toata fennitatea, ai
cărei miniştri te apără în mod unitar în caz de nevoie"86
Nu ştim dacă Pietro Tocanel a avut sau nu timpul să reflecteze asupra
aprecierilor exprimate în anul 1 960, despre cel pe care marele Nicolae Iorga
1-a apreciat cu nemuritoarele cuvinte: "Un om mai stănt şi mai bun decât
dânsul n-a mai ţinut în mâini cârja de episcop român"87
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RECENZII

N. IORGA, l.toloriu mlllâllilt�r, 11, Oume11ii pa
ltrâlllllflli

(pă11ă fu Ulllll lfiOO), text stahillt,

note, comentarii, postfaţă $1 udde11Ju t.le ION
IONIŢĂ, VIRGIL M IHĂILESCU-BÂRLIBA,

VASILE CHIRICA, Bucure$ti, Et.litura Enci
clopet.lică, 1992, 4 1 6 pagini.

Centrul academic şi universitar ieşean şi-a �cut o datorie din a repune în
circuitul de valori operele marilor noştri istorici. Au văzut, deja, lumina ti
pamlui trei volume din Scrierile lui Vasile Pârvan, două din sinteza istorică a
lui A.D. Xenopol si încă trei - între care includem si pe cel asupra cămia vom
stărui mai jos - din monumentala Istoric a români lor, subscrisă de ;-.< icolae
Iorga; toate poartă amprenta ţinutei profesionale şi a lucrului bine �cut.
Prin grija unor cercetători de la Institutul de Arheologie şi Centrul de
istorie şi civilizaţie europeană a Filialei Iaşi a Academiei Române, a fost editat
volumul al doilea din Istoria romcinilor a lui N. Iorga, lucrare proiectată a ti
readusa în actualitate în zece tomuri, aşa cum o realiza marele istoric însuşi.
Coordonatorii ediţiei - Gh. Buzatu şi Victor Spinei - şi-au asumat o sarcină
dificilă, care, după apariţiile de până acum, are toate şansele de a fi îndeplinită
cu cinste, de a ti o reuşită. Paginile care fom1ează volumul în discuţie abor
dează aşa-num itul "mileniu întunecat" , respectiv acel interval de timp care se
scurge între părăsirea Daciei de către Aurelian şi apariţia primelor menţiuni
despre români ca etnos aparte în sud-estul Europei. în jurul anului 1 000.
Perioada diticil de abordat, greu de definit, atât sub raport istoric (schimbarile
au fost rapide, fenomenele au luat adesea cadenţe accelerate, elementele
spectaculoase au prevalat în t:1ţa celor de stabilitate), cât şi metodologie
("tăcerea" surselor, în anumite momente şi pentru unele zone, e aproape exas
perantă). N icolae Iorga s-a străduit să depăŞească obstacolele amintite - tiecare
pagina a lucrării e o mărturie în acest sens - prin analiza fenomenelor din
regiunea Dunarii Inferioare comparativ cu realităţi din alte spaţii, prin invoca
rea unor surse ce descriu situaţii similare, prin convocarea simultană a unor
izvoare diverse, prin judecarea proceselor intr-o perspectivă sud-est euro
peană, continentală chiar. Conducându-şi astfel demersul, savantul a încercat
să dea răspunsuri adecvate unor probleme foarte "fierbinţi" la acea vreme astăzi ele sunt la fel - precum existenţa romanităţii nord-dunărene, politica
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Imperiului oriental în regiunea Dunarii de Jos, caracterul şi consecinţele mari
lor migraţii în aceasta parte a Europei, statutul populaţiei romanice în "um
bra" stapânitori lor barbari şi, mai ales, "formele de viaţa" specifice localnici
lor, care le-au asigurat continuitatea etnica, lingvistica şi spirituala a acestora.
Soluţiile oferite de marele istoric nu şi-au pierdut, în liniile lor generale,
valabilitatea, chiar dacă imbogatirea materialului documentar, în special cel
arheologic, acumularea unor informaţii mai variate au putut nuanta unele
opinii, le-au putut corija în anumite puncte. Este meritul îngrij itorilor ediţiei
de a fi ştiut sa puna în valoare moştenirea lui Iorga, paralel cu sublinierea
noilor achiziţii; din aceasta perspectiva, notele suplimentare (uneori prea
bogate, totuşi!), comentariile, bibliografiile, harţile, figurile şi planşele care
completeaza textul reprezinta un model de editare critica a unei lucrari
istorice.
Nu este în intenţia noastra de a prezenta intreaga identica a volumului ea ar depaşi mult spaţiul rezervat unei simple prezentari; ne vom margini sa
evocam liniile generale, pornind de la titulatura atât de sugestiva a "carţilor"
care structureaza conţinutul. Dupa Nicolae Iorga, istoria spaţiului carpato
dunarean de dupa retragerea aureliana decurge sub semnul indestructibil a l
"amintirii Imperiului" (cartea 1 ) . Este adevarat, statul roman trece "printr-o
i'ngrozitoare criză" (p. 1 5, s.n.), dar el continua sa "farmece" şi sa "domine"
"sufleteşte" pe barbarii "cari-I ameninţau şi-i predau teritoriul " (p. 1 6 ). Impe
riul române singura autoritate politica, unica entitate statala, "un model, un
îndreptariu" (p. 1 7, s.n.). Spre el vor privi şi "provincialii " abandonaţi de
Aurel ian, întrucât multiple raţiuni - economice, politice, strategice - o impu
neau (p. 1 9-28). Daca viaţa istorica a acestora nu 1'llzbate din paginile lucrari
lor din epoca este pentru ca - asemenea altor zone ale lumii mediteraneene - o
accentuata pauperiza re şi ruralizare se instaureaza în stânga fluviului (p. 2 1 ).
Este vorba, aşadar, despre "o i'ntoarcere la satul de unde se plecase" (p. 78,
s.n.), la o viaţa "populara" în care s-au plămadit elementele ce constituie
specificul "creatiunii româneşti" (cartea a 1 1-a): "acel creştinism al nostm, al
nostru al tuturora, şi pe un mal dunarean şi pe celalalt, intre Marea Neagra şi
Adriatica" (p. 8 1 ), raspândit nu doar ca o noua religie, ci şi ca o norma de
conduita menita sa asigure coeziunea romanitaţii din dreapta şi din stânga
Dunari i (p. 8 1 -96); cal itatea de homo romanus (p. 1 0 1 - 1 02); caracteml latin al
limbii, nascuta din marea unitate lingvistica a " întregului sud-est romanic" (p.
1 04- 1 25 , s.n.); "gruparile politice" simple, autonome, conservative însa ale
specificului etnic (p. 2 1 8- 1 37). Noua criza prin care a trecut imperiul la
sfârşitul secolului al IV-lea şi in prima jumatate a veacului urmator, stapânirea
efemera şi zgomotoasa a huni lor, în fond " un nou şi mare factor de sintezd" in
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

146

CARP/CA

spaţiul extraimperial, n-au putut împiedica "ridicarea elementului latin" (p.
1 5 1 - 1 9 1 ) (cartea a III-a), care, sub "regimul «noului August))" Iustinian, isi va
afirma deplina identitate (cartea a IV-a, p. 205-333). Astfel, nu întâmplător, în
jurul anului 1 000, "românii din jos" apar ca etnos deplin constituit în aceasta
parte a continentului (cartea a V-a, p. 345-35 1 ).
Întregul demers întreprins de Nicolae Iorga, rezumat ma i sus, e în între
gime fermecător, în ciuda ariditaţii unor pagini. Metoda comparativa, parale
lismele atât de convingătoare (să amintim numai "călătoria" atât de îndepărtată
pe tarâmuri europene pentm a surprinde similitudinile în organizarea lumii
rurale nord-fluviale - p. 1 28-·1 37), viziunea foarte largă, intuitiile surprinzător
de exacte, constituie tot atâtea elemente ce clădesc edificiul ştiinţific al lui
Nicolae Iorga. Desigur, cercetarile recente au putut nuanta unele opinii (natura
relaţiilor româno-slave, evolutia unor lexeme româneşti etc. - notele comenta
riile şi postfaţa editorilor le surprind cu atenţie), dar scheletul construcţiei
ramâne întreg. Să salutam iniţiativa cercetătorilor ieşeni şi să ne bucuram că
sinteza lui Nicolae Iorga circula din nou printre noi. În lipsa unui tratat de
istorie a românilor elaborat sub egida celor mai înalte foruri, lucrarea lui
N icolae Iorga, adusă la zi prin straduintele atât de tenace ale specialiştilor
ieşeni, reprezinta o adevărata necesitate.
NELU ZUGRA VU
LOUIS BREHIER. Civili:atia hi:a11timJ, tra
ducere din limba franceză: NICOLAE SPIN
CESCU, control traducere şi note de subsol:
ALEXANDRU MADGEARU, Bucureşti, Ed.
Ştiinţifică, 1994, 564 pag.

Civilizatia bizantinii face parte din marea trilogie Le monde byzantine
realizata de Louis Bn�hier - unul dintre cei mai mari istorici ai Bizanţului.
Importanţa traducerii ei în limba româna abia dacă mai trbuie amintita. Î ntr-o
ţara în care au existat bizantinologi de talia lui N icolae Iorga, Gh. Bratianu,
Nicolae Bănescu, traducători din istoriogratia bizantină ca H. Mihăescu, V.
Grecu, istoria Bizantrtlrti este slab crmosc·utd; doar în mediul universitar ea
este studiata mai profund, dar şi aici se resimte o acuta lipsă de material infor
mativ. Mai mult, de la Istoria vietii bizantine a lui Nicolae Iorga, nici un alt
istoric român nu s-a mai încumetat sa scrie o istorie a B izanţului, care sa
reflecte percepţia românească a acestei stmlucitoare şi dense secvenţe a isto
riei europene; si aceasta se întâmplă intr-un teritoriu care s-a definit ca pro
ftmd indatorat civiliL1ţiei bizantine! Este, aceasta, neîndoielnic, un paradox al
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istoriografiei româneşti, ca şi cel al inexistenţei unei istorii a Romei scrisA de
un român!
De altfel, necunoaşterea istoriei bizantine nu este un fenomen specific
românesc. Occidentalii o cunosc la fel de puţin şi cauza nu este greu de aflat:
perspectiva europocentristă, cu accent pe spaţiul său vestic, de a scrie istoria
bătrânului continent şi considerarea lumii bizantine, a celei ortodoxe în gen
eral, ca orientată exclusiv spre Orient, închisă, statică, arhaică, sterilă in planul
creaţiei.
Lectura cărţii lui Louis Brehier are darul de a dezminţi total această
viziune. În pagini de o mare densitate informativă, expusă, insA, într-o manieră
sistematică, clară, istoricul francez, sprijinit pe izvoare diverse şi pe o biblio
grafie debordantă, sublinează ce numeroase valori superioare a avut civilizaţia
bizantină, cât caracter european divulgă ea. Într-o vreme in care Europa occi
dentalll se confunda într-o adeva.rată barbarie, Bizanţul a conservat trăsăturile
inalte ale raporturilor familiale romane, datinile străvechi dar şi innoite de
creştinism ale cultului morţilor, normele juridice antice privitoare la statutul
proprietăţii, rafinamentul mesei, eleganţa îmbrăcămintei şi a coafurii, confor
tul cel mai rafinat al locuinţei ( Viaţa particulard, p. 1 3-65). În acelaşi timp, pe
când în Occident civilizaţia urbana era redusă la simple nuclee de locuire
pierdute printre zidw;,ile şi ruinele antice, Bizanţul continua a fi o strălucitoare
civilizaţie a oraşelor, cu viaţa lor trebidantă, cu activităţile lor diverse, cu viaţa
intelectuală înaltă, cu bazilicile, teatrele, hipodromul şi spectacolele lor frene
tice; Alexandria, Antiohia, Efes, Edessa, Niceea, Apameea, Ierusalim, Trape
zunt, Filippi, Cartagina, dar mai ales "regina oraşelor" - Constantinopolul,
reprezintă câteva exemple amintite de Louis Brehier pentru a proba continui
tatea structurilor citadine bizantine, cu toate implicaţiile lor pe planul istoriei
şi al culturii ( Viata urbaml, p. 67- 1 2 1 ). Fenomenele economimce au cunoscut,
şi ele, evoluţii particulare: de la dominare a lumii mediteraneene la depen
denţă de centrele occidentale, de la etatism la privilegii exagerate, de la colo
nat la ţărănime liberă şi apoi la iobăgie ( Viaţa cconomictl, p. 1 23-1 84).
Viaţa spirituală a Bizanţului a fost, de asemenea, extrem de complexă şi,
nu de puţine ori, contradictorie: o credinţă profund ataşată valorilor ortodoxe,
dar şi superstiţii, exorcisme, amulete; devoţiuni aparte pentru sfinţi, moaşte,
icoane, dar şi reacţii de-o mare violenţă in numele unor atitudini opuse; orto
doxie, dar şi erezii ( Viata spirituald, p. 1 85-247).
Pe plan intelectual, niciodată în Bizanţ nu a fost abandonat idealul pai
deutic antic, a existat o preocupare constantă pentru studiul predecesorilor,
deveniţi modele în literatură, retorică, istorie, filosofie, gramatică, s-a perpe
tuat un sistem de învăţământ pus sub patronajul statului, dar şi al Patriarhiei,
mânăstirilor şi particularilor, s-au creat genuri noi, deşi nu intotdeauna origi
nale sub raportul formei (panegiricul, hagiografia, kontakion-ul, octoihul,
http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Z48

CARP/CA

cronica univ ersală), s-a integrat filosofia păgână concepţiei creştine, s-a dez
voltat o mişcare mistica, al cărei reprezentant tipic bizantin este isihasmul, s-a
fhurit o arta de o mare original itate cu influenţe în tot spaţiul mediteraneean
etc. Oricine va lectura cartea lui Louis Brehier se va convinge de deosebita
forta creatoare a civilizaţiei biza nt i ne de prefundul sau caracter european
(Viaţa intelectualit, p. 249-432).
De altfel, concluziile lucrării merg în aceeaşi direcţie:
"Societatea bizantină era europeană prin i nst i tu t i i l e sa le familiale, prin
ataşamentul la tradiţii le antice . . , pr i n limba şi cultura sa elenă" Influenţele
orientale n-au lipsit - "izolarea femeilor, moda vestimentară, coafura celor
două sexe, gustul pentm podoabe, pentru culori strălucitoare, pentru stofe
scumpe, pentru bijuterii, perle şi pietre preţioase . . . , practici le privind tortura
inumană, superstiţii le, magia, astrologia, doctrinele maniheiste care puneau
Ortodox ia in pe rico l" "Şi totuşi, conchide Louis Brehier, ceea ce frapeaza in
aceasta societate m ixta este faptul că partea europeană primează asupra celei
asiatice" (p. 433). Cu a lte cuvinte, civilizaţia bizantină este ataşată profi.md
va lorilor europene, care, de a l tfe l , ii datorează foarte mult; recuperarea ei la
adevărata dimensiune este, de aceea, o necesitate. Traducerea Civilizaţiei
bizantine a lui Louis Brehier este un bun prilej în acest sens.
,

,
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NEI.u ZuGRA VU
.JOSEPH M ITSUO KITAGAWA, j" căutarea

111rităţii. Istt�ria religioa.�ă

u

t�me11irii, traduce

r�a de CLAUDIA DUMITRU, Bucu reşti, Ed.
Humanitas, 1994, 336 pag.
Singurul capitol de retinut din cartea lui
noastra,

cel

intitulat

J.M.

Kitagawa este, după opinia

În căutarea unei noi sinteze, in special ultimele sale

secţiuni (p. 220-282). Autorul sublinează un aspect ce a devenit, după

al

doi lea razboi mond i a l , o rea l itate cel puţin stânjenitoare pentru c i v i l i zaţia
occidenta lă, considerată până atunci sursa tuturor valori lor şi focarul culturii
universale, anume epuizarea spiritua lă a acesteia şi avansu l în câmpul său a
variatelor "tipuri de spiritua l itate orientală şi a diferitelor tradiţii religioase"
(p. 263). Cu alte cuvinte, Occidentul a incetat să mai tie polul de referinţa,
"modelul paradigmatic" al "sintezei rel igie-cultură-societate-ordine pol itică"

(p. 268).

În

strâ nsă legătura cu acest fenomen se întâmplă un altul,

generat de

"starea tragică de decadere a uman itat i i" (p. 272), anume accentuarea eforturi

lor

unitate a omeniri i prin intâlnirea şi dialogul dintre
şi experienţe aparţinând diverse)or patrimoni i spiritua le.

pentru a găsi o nouă

conceptii, categorii
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F inalitatea unui asemenea demers este greu de întrevăzut şi autorul este nevoit
sa recunoască - aproape dezamăgit câ lumea va rllm âne mult timp fragmen
tam, "câ diferitele rel igii vor continua sa evolueze conform propriei lor di
namici, incrucişându-se pe suprafaţa globului" (p. 276), câ, in consecinţă,
unitatea spirituală a omenirii rllm âne încă un deziderat. O cale de izbavire a
provincialismului ar ti, după J.M. Kitagawa, ca, cel puţin in plan religios,
oameni i sa păstreze un echi libru intre ceea ce el numeşte "semnificaţia inte
rioara" a unei religii, respectiv fidelitatea fata de esenţa sa doctrinara, şi "sem
nificaţia exterioara" a ei, anume acceptarea pluralităţii şi convieţuirii
credinţelor. " ... ca persoane rel igioase - conchide istoricul - sperăm şi avem
încredere câ diferite tradiţii rel igioase posedă suficiente resurse pentm a oferi
omenirii divizate credinţa, curajul şi speranţa necesare pentm a îndura şi a
depăŞi l ipsa de semnificaţie şi ambiguitate care ne inconjoara" (p. 282).
Dacă acest capitol atrage atenţia lectorului asupra unei real itAti căreia
autorul îi este martor, o cunoaşte şi o anal izează cu profunzime, capitolele
dedicate vechilor credinţe care, intr-un fel sau altul , şi-au pus problema uni
tAţii omenirii, sunt de-o superticialitate rar întiilnita, au un conţinut mai de
graba factologic decât problematic, prezintA multe inexactităţi - unele de-a
dreptul puerile, iar ecuaţia "sinteza rel igie-cultum-societate-ordne politică" îi
scapă in intregime. De exemplu, cine va citi paragraful despre zoroastrism (p.
34-35) nu va afla nimic despre esenţa rel igiei amintite, nici in ce măsura
aceasta a "căutat" unitatea religioasa a populaţiei. Rolul lui Alexandru Mace
don în unificarea lumii euro-asiatice abia daca este întrezări! din masa de date
istorice iar aprecieri de genul "el )Alexandru - n.n.) marchează sfârşitul civili
zaţiei din Mesopotamia şi Orientul Mij lociu şi începutul unui mod de gândire
mediteraneean bazat pe civilizaţia greco-romană (sic! ), cu instituţiile sale
econom ice, sociale, politice, culturale şi religioase atât de profund diferite" (p.
39), "Alexandru cel Mare a înfiinţat un vast imperiu ce c11prindea Egiptul,
lumea mediteraneană ( ! ), intregul Orient Mij lociu . . . " (p. 89), sub domnia
suveranului amintit s-a creat un "guvern mondial ( ! )" (p. 9 1 ) , printre statele
principale desprinse de imperiul macedonean se afla "Africa de Nord (!), sun
conducerea Ptolemei lor" (p. 9 1 ) pun sub semnul intrebarii soliditatea cu
noştinţelor lui J . M . K itagawa.
Nimic semnificativ, în sensul ide,i,i fundamet:tt,a le a cărţi i, nu rezultA din
paginile dedicate conceptiei romane - de exempf[,; rolul cultului imperial în
menţinerea unităţii vastei sUipâniri romane. În schimb, enunţurile pueri le şi
aprecierile eronate nbundn: rom a n i i n u învăţat de la greci a r h i tecturn (p. 94);
Mngna M n ter ar ti o d i v i n itnte deosebita de Cybele, dupa cum reiese din
enumern ren ze ităţ i l or de I n p. 95 ; "cultul lui M i thra fascina deopotriva
-
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tineretul şi oamenii simpli Jnimic despre soldati. care erau principalii adorato
ri - n.n.J, deoarece el se imprima Jmai mult decâtJ ordinea şi disciplina atât de
dragi inimilor romanilor ( ! )"; Augustus ştia ca "imparati (sic! ) decedaţi",
precum Alexandru, "erau ridicati la rangul de zei, atât de greci, cât şi de
romani ( ! )" (p. 95); Tiberiu este cunoscut doar pentru ca in timpul său a fost
rastignit Isus Christos, el ti ind "un conducator de stat mediocru ( ! )" (p. 97);
Constantin s-a comportat "ca un monarh cezaro-papaf' (p. 1 00, subl. aut. ;
interesant concept ! , pentru care vezi şi pagina 1 2 1 . 1 22 ) ; Teodosie cel Mare a
fost unul dintre "regii (sic!)" Imperiului roman (p. 1 O I ); imparatii din Imper
iul roman de Rasărit aveau ''pretentia" "de a ti şi papi şi cezari" ( ! ! ) (p. 1 02)
etc., etc. Toate aceste exemple constituie lucruri de-a dreptul curioase pentru
un istoric al rel igi ilor şi face ca lucran:a sa tie, mai mult decât pe jumatate.
aproape inutilizabila. Aceasta situaţie - deloc singulară - ma duce cu gândul
la moderatia de c;re ar trebui sa dea dovada cei interesati de traducerea unor
lucrari aparţ inând literaturi i ştiintitice occidentale. Apartenenta la spaţiul
cultural am intit nu este si o garanţie a valorii.
NEu ' ZI f(;R..r vu
ALAIN R UZE, Latiuii tliu
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DI M IT R I U-RUZE, Bucu n�şti, ELI. Stii nţln că

1 994, 1 36 pag.

,

Simpatia autorului pentru români - "a�eşti veri latini ai noştri", cum se
exprima el (p. 27) - pare a ti o moştenire cu adânci radacini; Alain Ruze face
parte dintr-o veche familie princiară - senioria de Beaulieu -, din rândurile
căruia s-a remarcat şi Martin al I l-lea Funee, autorul unei Istorii generale a
tulburărilor din Ungaria si Trcmsilwmia ( 1 5 95 ) in care era amintită romani
tatea românilor (p. 72-73, nota 1 ). Lucrarea Latinii din Cwpari degaja aceeaşi
afectiune pentru urmaşii romanitătii orienta le. Construita pe o profundă
cunoastere a i zvoarelor i s t o r i c e pe o b i b l i og ra fi e substanţială, la zi, cu
pri nzând i n c l us i v lucrări şi stud i i românesti (vezi notele şi Bibliogrt(/ic. p.
1 24- 1 3 5 ), această carte este, deopotrivă, " ri guros metod ica. în concepţie şi
rea lizare" - cum o recomandj Georges-Andre Cheva l laz, fost p resed inte al
Confederatiei Helvetice (p. 7-8 ) . Scopul ei foa rte generos este acela de a
inv i t a "pe tot i cei care doresc sa ştie c ine sunt român i i . . . la cuvenita inteleg
ere. in afa ra de orice polem ica. intr-un sp irit sen in şi riguros ştiinţific a rea
l i tat i i nord-dun:lrene" ( p. 2 7 ) .
,

,
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Pentru istoricul român, obişnuit de mult cu "disputele" in jurul proble
maticii continuităţii, ideile lucrării lui Alain Ruze apar fireşti. Important este
ca acestea au gasit ecou şi in istoriografia străina mai noua, Latinii din Cmpaţi
dovedind-o pe depl in. Î n capitolele Dacia romană. Mărturii ale unor scriitori
din Antichitate (p. 29-43), Argumentele lingvistice (p. 44-46), Argumente
toponimice (p. 65-73), A rgumente arheologice (p. 74- 1 03 ) , Continuitatea
instituţiilor social-politice (p. 1 04- 1 1 2), Izvoarele medievale şi continuitatea
romcinilor (p. 1 1 3- 1 23 ) Alain Ruze a argumentat şi dezvoltat intr-o manieră
convingatoare continuitatea populaţiei geto-dacice in timpul stăpânirii romane
("Imperiul roman nu era o maşina de exterminare şi nici un istoric, vrednic de
acest titlu, cunoscator al Romei antice, nu poate accepta această falsa imagine
a unei Rome distrugatoare pâna la exces" - p. 32), existenţa daca-romanilor
dupa retragerea legiunilor romane (" nu există nici un document vrednic de
crezare care sa dovedeasca ca românii nu sunt tumaşii dacilor romanizati" - p.
42), caracterul latin al românei ("prin structurile sale, româna rămâne un
idiom latin; ne gasim in faţa unui adevar incontestabil, pe care nici o altă
ipoteza, in afara de cea a continuităţii, nu îl poate explica" - p. 45 ) , aspectul
latinofon a 1 crestinismului nord-dunarean ("creştinismul românesc este, de
fapt, ca şi limba româna in substanţa ei, esenţial latin şi nu ar ti lipsit de inte
res sa reţinem ca, in aceasta parte a continentului nostru, românii sunt cei mai
vechi dintre creştini" - p. 93), unitatea culturii materiale a locuitorilor din
stânga Dunarii (" ... la sosirea slavilor, ţinuturile nord-dunarene se atlau deja
inglobate intr-o civilizaţie omogena şi consolidată, de puternica factură ro
mana şi creştină" - p. 99), persistenta unor instituţii de conducere antice,
veridicitatea informaţiilor din Gesta Hungaromm privitoare la existenţa voie
vodatelor româneşti in spaţiul intracarpatic şi vest-carpatic etc. Aşadar, o
lucrare documentară, interesată de o percepţie reală a aspectelor istorice şi in
care obiectivitatea nu este obnubilantă de simpatiile autorului.
O carte atât de bine informată se recomanda ca o reuşită a cercetatorului
francez. Cuvântul Înainte subscris de Ştefan Olteanu (p. 9- 1 2), deşi doritor a
"prezenta sumar concluziile la care s-a ajuns şi care confirma opiniile expuse
in cartea istoricului Alain Ruze" (p. I l ), ni se pare absolut inutil, nesistema
tic, redus doar la aspecte de activitate economica, el reprezintă mai degraba o
proba a ceea ce stăpâneşte autorul lui mai bine decât o prezentare a istoricului
Alain Ruze (lucrări, preocupari etc.) şi a lucrarii propriu-zise.
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C4RPICA

DOINA BENEA. PETRU BONA. Tibi..cum,
.

Bucureşti, Ed. "Muselon". 1 994. I S4 pag.. 53
fig

••

4R foto.

După monografia dedicata acestor Porollissum (N. Gudea) şi Potaisa (M.
Bărbulescu), precum şi cea despre castrul şi aşezarea de la Praetorium (M.
Macrea, N. Gudea, 1. Moţu), o nooa lucrare se adauga la istoriografia aşe
zarilor din Dacia romana - Tibiscum. Autorii ei, Doina Benea şi Petru Bona,
au efectuat ani îndelungaţi cercetari în castrele, viciiS-ul şi municipium-ul
dezvoltate în zona de sud-vest a provinciei nord-dunărene, la confluenţa râuri
lor Timiş cu B istra. Valorificarea rezultatelor obţinute intr-o lucrare monogra
fica are o importanta care abia daca mai trebuie subliniata; adevarata dimen
siune a romanismului din stânga dunării va putea fi judecata numai după ce
vor fi publicate cât mai multe studii de acest gen.
Tibiscum cuprinde um1ătoarele capitole: PrefaţiJ, semnata de Lucica
Ţeposu-Marinescu (p. 5-6 ), Introducere (p. 7 - 1 5), Romanii la Tibiscum (p.
1 6-26 ), Tibiscwn - important centru militar (p. 27 -60), Viscus-ul militar (p.
6 1 -8 1 ), Dezvoltarea urbanii a anticului Tibiscum (p. 82-87), Aspecte ale vieţii
economice (p. 8 8- 1 04), Apecte ale .vieţii spirituale (p. 1 05- 1 1 8), Daca-romanii
după retragerea administratiei romane din Dacia (p. 1 1 9- 1 23 ), Muzeul rezer
vati ei arheologice (p. 1 24- 1 26 ), Descoperiri arlreologice-cpigrajice de la
Tibiscum c�flată În alte muzee şi colectii (p. l 27), Post{i1td (p. 1 28- 1 29), Note
(p. 1 30- 1 38), A brevieri (p. 1 39- 1 40), Zusammenjitssung (p. 1 4 1 - 1 52).
Complexul de ruine de la Tibiscwu se compune din castre, um1ele viciiS
ului militar şi ale aşezării urbane. Aşa cum arata autorii, începuturile prezenţei
romane pe malul stâng al Timişului sunt legate de staţionarea unui detaşament
al cami nume se cunoaşte şi care a participat la primul razboi daco-roman (p.
1 7). Fortificaţia ridicata de aceasta trupă era din pământ, având ca sistem
defensiv doua şanţuri şi un val de pământ (Castml de pământ (1), p. 29-3 1 ).
După constituirea provinciei Dacia, a fost ridicat un nou castru, care. depăŞea
dimensiunile celui precedent şi în care a staţionat colrors 1 Sagittariomm
(Castrul mic de pământ şi de piatra ( II), p. 3 1 -36). Pe vremea lui Hadrian,
probabil, alaturi de castrul mic, la sud-vest de acesta, s-a construit o alta for
tificaţie, in care a stationa!, se pare palmyreni sagittari (Castml de pământ
( I II), p. 36-37). După incursiunile dacilor liberi si ale sam1aţilor-iazygi din
anii 1 5 8- 1 60, impăratul Antoninus Pius a luat masura de a intari apararea în
zo- na de sud-vest a provinciei, inclusiv, aşadar, a capitalei, astfel încât la
Tibiscum a fost edificat un nou castru, care a îngloba! elemente din fortiti
caţiile II şi I I I . În acest punct defensiv staţionau acum trei unităţi: colrors 1
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Sagittariomm, Numerus Pa/my1·enorum şi Numerus Maurorum (Castrul mare

(IV), p. 38-53). Castrul respectiv a mai suferit unele reparaţii şi schimbări în
compoziţia tmpelor (plecarea lui cohors 1 Sagitariorum la Drobeta şi venirea
lui Cohors 1 Vinde/icorum equitata civium Romanorum pia fide/ia p. 57) pe
parcursul domniilor împaraţilor de la sfârşitul secolului al I I-lea prima parte a
veacului u m1lUor.
Chiar de la începutul existenţei castrului de la Tibiscum s-a dezvoltat, la
nord-est de acesta, un vicus militar, a carui evoluţie o urmeaza pe cea a fortifi
caţii lor. Prin componenta sa demografica, prin sistemul administrativ, prin
organizare topografica, viclts-ul militar de la Tibiscum (autorii preferă terme
nul de vicus în loc de cel de canabae) a contribuit la răspândirea romanismu
lui în zona. De altfel, realizatorii monografiei subliniaza, pe drept cuvânt,
importanţa pe care au avut-o vicii militari în procesul de urbanizare a provin
ciei (e interesant de subliniat, totuşi, ca Tibiscum nu a ajuns municipium prin
promovarea vicus-ului militar ! ) (p. 6 1 -8 1 ). Oraşul de aici s-a dezvoltat din
aşezarea civ i lă situata pe malul drept al râului Timiş, unde se află în curs (p.
82-87).
Datele prezentate în monografie în legătură cu viaţa economica şi spiri
tuala în Tibiscum arata că, întradevăr aici s-a dezvoltat un habitat care întrunea
toate trăsăturile romanitaţii. Acest fapt a constituit o premieră importanta a
continuităţi i populaţieidupa părăsirea aureliană, aşa cum o arata în mod con
vingător modificarile constrictive din unele cladiri (ziduri legate cu mortar de
slabă calitate, ridicate din piatră de râu; compartimentari ale vechilor încăperi;
inventar sărac), continuitatea activităţii a două ateliere de olărie şi a unuia de
sticlarie, circulaţia monetară intensă, mai ales la mijlocul secolului al IV-lea
(p. 1 1 9- 1 23).
Monografia Tibiscum este o lucrare solidă, bazată pe descoperiri deose
bite, despre care va trebui să se ţină seama în viitor.
-

NELU ZUGRA VU
NICOLAE BRANGA, Memoria A�rticlrităţii.

Conremorări, come11tarii, recc11:ii, studii, 11ote
critice, Sibiu, Ed. Unlversltătll, 1 994, R6 pag.

Aceasta culegere adună între copertile sale contribuţii diverse şi inegale
ca întindere şi valoare. Ele dau seama însă de preocuparea automlui, respectiv
cercetarea Antichităţii. Nicolae B ranga a publicat, în acest sens, mai multe
lucrări, care s-au oprit fie asupra sintezei traco-romane (Aspecte $i perhttp://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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mancnţc truco-romanc, Timişoara, 1 980), fie asupra fenomenului urban in
Dacia ( Urbanismul Daci ci romane, Timişoara, 1 980), tie asupra elementului
militar din provincia nord-dunareana (ltalicii şi veteranii din Dacia,

Timişoara, 1 986).
Din cuprinsul recentei apariţii vom reţine, în primul rând, studiul Structu
ri socio-juridicc şi economice În Dacia romană (p. 3 1 -40), în care autorul
sublineaza importanţa puternicului sector economic de stat din Dacia romană,
continuator, în bună măsură, a patrimoniului regal dacic anterior, precum şi
rolul deosebit jucat în v iaţa meşteşugarească, agricolă, extractiva a peregrini
lor. Merită remarcat, de asemenea, studiul Habitallll roman din bazinul
Sccaşului (sec. 11-Vl) (p. 5 7-72). Autorul pune în circuitul ştiinţific numeroase
descoperiri inedite, prin care se certifică "densitatea demografică şi diversita
tea habitatului" (p. 57) din zona respectivă; se insista mai ales pe vi/lac-le
rusticac - foarte numeroase, a căror importanţă primordială în romanizarea
mediului rural abia dacă mai trebuie subliniata.
Toţi cei interesaţi de istoria antică vor putea găsi în această plachetă idei
viabile, observaţii pertinente, sugestii de reţinut.
NELU ZUGRA VU
MIHAI SAMPETRU, Oraşe şi cetăţi târ:ii la
Duuărea de Jos (Bihllotheca Th racologlca, V),

Bucu reşti,
1 37-1 56).

1 994,

un

pag. cu 20 figuri (p.

O lucrare de sinteză, care tratează elementele specifice ale habitatului in
perioada romana târzie în provinciile Scythia Minor, Mocsia Sccu11da şi Dacia
Ripcnsis. Autorul - binecunoscut arheolog, special ist in istoria Antichităţii
tardive - a pus în circulaţie numeroase date inedite, în special de la Tropacum
Traiani (Adamclisi, jud. Constanta), iar pe a l tele, provenite de la Histria.
Dinogetia, Tomis etc. le-a folosit în mod complementar, reuşind sa. ofere o
imagine foarte convingătoare asupra înthţiŞării unor insulac din cetatea tro
paeeni lor (p. 1 8-53), casei romane târzii (do mus) în provincia Scythia Minor şi
in a l te centre din provinciile riverane Dunării de Jos (p. 53-76), dezvoltarii
fermei romane în secolele IV-V (p. 76-79), statutului arhitectonic şi funcţional
al bazilicii romane creştine intre Dunare şi Haemus (p. 79-96), imagin i i
aşezarilor romane târzii (p. 96- 1 1 5 ).
Dintre concluziile foa rte serios argumentate de catre M. Sâmpetru sa
reţinem câteva : soluţi ile de ord i n constructiv arhitectural de la Tropac11m
Tra icm i au fost determ inate de caracterul strict delim itat al ariei de locuire,
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ceea ce a impus ridicarea de clădiri în spatele zidului de incinta, precum şi
apariţia a numeroase abateri de la regulile urbanismului clasic (p. 2 1 -23); în
condiţiile disparitiei vi/lac lor msticac la începutul secolului al V -lea (p.
76-79), gospodaria urbană preia unele activitati specifice zonelor rurale, deve
nind un adevărat complex cu rosturi meşteşugăreşti, comerciale şi agricole (p.
53-76, 1 1 4- 1 1 5 ); cetatile romane târzii cunosc modificări substanţiale în
domeniul fortificării, respectiv apariţia turnurilor circulare, în fom1ă de pot
coavă sau de " U " triunghiulare sau pentagonale (p. 96); schimbarea statutului
unor aşezări, respectiv ridicarea lor la rangul de oraş (polis) de la cel de cetate
(phouria), s-a tacut în condiţiile creşterii rolului episcopului începând cu
domnia împăraţilor Anastasius-l ustinian şi prin înzestrarea acestora cu un
teritoriu (pcrioikis) decupat din aria celorlalte oraşe mai vechi (p. 1 05- 1 07); la
sfâsşitul domniei lui Iustinian existau în Scythia Minor 1 6 oraşe, care adminis
trau totodata un teritoriu propriu orasenesc şi un teritoriu rur�l (chora) pe care
se atlau cetăţile (castra. castel/a), satele constituite în comunitati bisericeşti
(cclcsiac) şi mânăstirile (p. I I I - 1 1 2) ; bazilica creştină devine în perioada
romana-bizantină centrul întregii activităţi administrative, religioase, culturale
a aşezărilor din provinciile dunărene, ca din întreaga lume mediteraneeana;
narthexul devine o caracteristică a bisericilor începând cu secolul al VI-lea,
respectiv cu Iustinian (p. 87). Concluzia generală care se degaja, sprijinită şi
pe baza a numeroase comparaţii cu realităţi din alte provincii balcanice
(Dacia Mcditcranncca. Dardania. Pracva/is, Pmmonia Secunda etc.) dar şi
din altele mai îndepărtate, în special din zonele orientale, este ca "romanitatea
dunăreană trecuse pragul noului Ev, depăŞind cadrul antichităţii, la data in
stalării în masa a stavilar la sud de Dunăre (6 1 4)" (p. 1 1 5) .
Pentru cei care vor lectura aceasta documentată lucrare dorim sa atragem
atentia asupra a două aspecte care, având în vedere evoluţia infom1aţiei, nu
mai corespund ideilor vehiculate de M. Sâmpetru. Mai întâi, faptul ca cer
ceUirile de la bazilica cocmctcria/is a cetăţii Tropacum Traiani efectuate în
ultimii ani au demonstrat complexitatea acestui editiciu, respectiv alcătuirea
sa din trei nave delimitate prin coloane, dintr-un narthex şi, eventual, un
atrium, din mai multe anexe etc. Din această cauza, bazilich de cimitir de l a
Tropacum n u mai poate ti inclusa în varianta lb a tipului de bazilica uninava
cu absidă semicircularn ieşinda (p. 83). În al doilea rând, recentele descoperiri
filcute de A lexandru Barnea şi valoriticate deja în reviste de specialitate arată
că şi oraşul Noviodumtm primise statutul de mtmicipium, astfel încât infor
maţia de la p. I l O conform căreia nu ex istă dovezi ca aşezarea amintita, ca şi
altele, "să ti ajuns la rang municipal" trebuie corijată.
-

·
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